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ค าน า 

 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง          (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. ๒๕52  มาตรา  46 (1)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี                (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลที่มีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ส่วนที่  ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  32/1  หมู่ที่  3  ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง        
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดถนนสายจันดี – พิปูน  อ าเภอฉวาง 

 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอฉวาง   12 กิโลเมตร 
 ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  65 กิโลเมตร 
 

       เนื้อที่     ประมาณ 111.18 ตารางกิโลเมตร  หรือ 55,112 ไร่ 
 

 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จด ต าบลยางค้อม  อ าเภอพิปูน 
  ทิศใต้  จด ต าบลสวนขัน  อ าเภอช้างกลาง 
  ทิศตะวันตก จด ต าบลนาแว , ไสหร้า อ าเภอฉวาง 
  ทิศตะวันออก จด ภูเขาหลวง  อ าเภอลานสกา 

 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ภูมิประเทศของต าบลละอายมีลักษณะเป็นที่ราบบริเวณเชิงภูเขา  
 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มกราคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดิน
ในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  2 แห่ง สระน้ า  ๓ แห่ง 
    บ่อน้ าตื้น 87 แห่ง หนองบึง          6 แห่ง 

ล าคลอง           7 แห่ง ฝาย  3 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



 
 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงซึ่งส่วนมากจะ
เป็นลักษณะป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ ไม้ที่พบมากได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นหลุมพอ ต้นยางนา ต้นพยอมแดง ต้นนาคบุตร 
เป็นต้น 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
          2.1. เขตการปกครอง 
                    ต าบลละอายมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่  ๑  บ้านนาค้อ   นายสมพร  สิทธิเชนทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
      หมู่ที่  ๒  บ้านมะปรางงาม  นายสุนทร  วงศ์สวัสดิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๓  บ้านเศลาใต้   นายวิชัย  สุมงคล   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
       หมู่ที่  ๔  บ้านกลาง   นายไชยวัฒน์  นุมาศ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
         หมู่ที่  ๕  บ้านนาพลาย   นายสมชาย  สวนกูล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๖  บ้านปลายคลองเพลงใหม่ นายสนทยา  รัศมี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๗ บ้านโคกยาง   นายประดิษฐ์  พัฒนศิลป์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
        หมู่ที่  ๘  บ้านทอนวังปราง  นายจรูญ  พยาบาล เป็นก านันต าบลละอาย 
      หมู่ที่  ๙  บ้านปลายคลองเศลา  นายอุดมศักดิ์  ประพฤติ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๐ บ้านสวนอาย   นายยุทธภูมิ เพชรประพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๑ บ้านไสควนแจ้ง  นายธนพล  จิตตารมย์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๒ บ้านปลายระแนะ  นายปรีดา  เปรมประชา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๓ บ้านหนองใหญ่   นายอภิชัย  จิตจ า  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๔ บ้านป่าสงวน   นายพรพิศิษฐ์  สโมสร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๕ บ้านกลางพัฒนา  นายสายันต์  จิตรา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  ๑๖ บ้านห้วยกิ่งทอง  นายสมพงษ์  ภารา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  หมู่ที่  17 บ้านป่าพาด   นายอาธิสร กุลฤทธิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 18 เขตการเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอาย เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  6,122คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  8581  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.34   
 
 
 
 



 
 

คณะผู้บริหาร   จ านวน   1  คณะดังนี้  
นายทรงวุฒิ        ทองรักษ์               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นางสาวศรมี่วง    เจริญพานิช              รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
นางสาวจิรายุส    พยาบาล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 
 

รายช่ือประธานสภา   รองประธานสภา  เลขานุการและสมาชิกสภา  อบต.  ดังนี้ 
 

1. นายจ าเปี้ยน  พรหมสุข                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
2. นายนนทภักตร์  ศรีอินทร์     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
3. นางโสภา  ทองฉิม                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

1. นายจ าเปี้ยน  พรหมสข   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  1  
2. นายนิกร เลิศไกร      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  1  
3. นายวิจิตร        หัตถิยา   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  2 
4. นายบุญธรรม  ธราพร    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  2 
5. นายสมโชค    จิตรา    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  3 
6. นายศุภชัย       ไชยประพันธ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  3 

          7. นายวิรัตน์      บางโรย         สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  4  
            8. นายปริวัฒน์  เจยีรนันทพิสุทธ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  4 
            9. นายนนทภักตร์  ศรีอินทร์                   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  5 
           10. นายไสว       ศรีนิล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  5 
           11. นายสุทิน        แสงศรี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  6 
           12. นายมานพ     รักษายศ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  6 
           13. นายเอกชัย     ศิลปรัศมี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  7 
           14. นายผดุงเกียรติ  สมวงศ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  7 
           15. นายชรินทร์    ปรีชา    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  8 
           16. นายยุทธนา ยิ่งกิตติมานุศักดิ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  8 
           17. นายสมหมาย   แก้วหีด   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  9 
           18. นายโชติมา วงศ์สวัสดิ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  9 
           19. นาสุธารินี  วงค์ล้อม    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  10 
           20. นายยงยุทธ    ชู    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  11 
           
 
 
 



  
 
 

 21. นายบุญประกอบ  ศิริรักษ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  11 
           22 นายขรรค์ชัย     โมสิกะ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  12 
           23. นายจริญ  สิทธิสมบูรณ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  12 

 24. นายวัชรินทร์  ศรีอักษร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  13  
           25. นางสาวรัศมี  ชนะราวี   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  13 
           26. นายปิยะพันธ์ มูณีสวน   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  14  
           27. นายประคองศักดิ์  ฤทธิชัย   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  14 
           28. นายนิติพงศ์    วงศ์พิพันธ์   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  15 
           29. นายสิทธิชัย    ไหมดี    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  15 
           30. นายสุวิทย์        สุทธิ          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  16 
           31. นายเอกสิทธิ์    สุทธิเกิด   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  16 
           32. นายพงษ์พิวัฒน์  สรรเสริญ   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  17 
           33. นายสาธร        ไกรปราบ              สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   หมู่ที่  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

ข้อมูลจ านวนครัวเรือนและประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1.  บ้านนาค้อ 202 249 251 500 
2.  บ้านมะปรางงาม 453 609 682 1,291 
3.  บ้านเศลาใต้ 328 524 506 1,030 
4.  บ้านกลาง 252 344 404 748 
5.  บ้านนาพลาย 189 277 278 555 
6.  บ้านปลายคลองเพรงใหม่ 125 160 180 340 
7.  บ้านโคกยาง 334 413 454 867 
8.  บ้านทอนวังปราง 301 451 473 924 
9.  บ้านปลายคลองเสลา 231 270 272 542 
10.  บ้านสวนอาย 367 504 527 1,031 
11.บ้านไสควนแจ้ง 161 262 242 504 
12.  บ้านปลายระแนะ 344 595 591 1,186 
13.  บ้านหนองใหญ่ 148 214 204 418 
14.  บ้านป่าสงวน 152 263 249 512 
15.  บ้านกลางพัฒนา 131 182 205 387 
16.  บ้านห้วยกิ่งทอง 120 178 176 354 
17.  บ้านป่าพาด 114 160 180 340 

รวม 3925 5,655 5,874 11,529 
 

ที่มา  :   ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอฉวาง ณ 1 พฤศจิกายน 2559 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 836       คน 867      คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 2743 คน 2707 คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 849 คน 616 คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 4220 คน 4428 คน ทั้งสิ้น 8648 คน 
 

 
 



 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง หนึ่งในจ านวนนี้มีโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน   1  แห่ง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   4  แห่ง   
โรงเรียนมัธยมศึกษา      

โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์   ตั้งอยู่หมู่ที่   2   
โรงเรียนประถมศึกษา  
 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง  ( ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงมัธยมต้น )         ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  
 โรงเรียนวัดมะปรางงาม                                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
 โรงเรียนบ้านเศลาใต้                                ตั้งอยู่หมู่ที่  3  
 โรงเรียนบ้านโคกยาง                                ตั้งอยู่หมู่ที่  7 
 โรงเรียนบ้านสวนอาย                                ตั้งอยู่หมู่ที่ 10  
 โรงเรียนบ้านป่าพาด                                ตั้งอยู่หมู่ที่  17 
 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอาย  ( ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน )   ตั้งอยู่หมู่ที่  10    
       จ านวนเด็กเล็ก   60  คน  จ านวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  4  คน  
2. ศพด. บ้านเหนือคลองประชาสรรค์  ( ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ) ตั้งอยู่หมู่ที่  9   

จ านวนเด็กเล็ก  115  คน  จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก  4  คน  
3. ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดมะปรางงาม ( ถ่ายโอนมาจากกรมการศาสนา ) ตั้งอยู่หมู่ที่  2   

จ านวนเด็กก่อนเกณฑ์  155  คน  จ านวนครูผู้ดูแลเด็กก่อนเกณฑ์  10  คน  
6.    อนุบาลวงศ์สวัสดิ์     ตัง้อยู่หมู่ที่  8       อยู่ในความดูแลของเอกชน 
 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่น  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางราย
ไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่ เหมาะสม  การออก
ก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
 (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน   2  แห่ง  คือ  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะปรางงาม ตั้งอยู่หมู่ที่2มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย3 คน  

ลูกจ้าง 2 คน (พ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 9 หมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 14 , 15 และ 17 
 
 



 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทอนวังปรางตั้งอยู่หมู่ที่8มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย 4 คน 

 ลูกจ้าง 2คน (พ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 8 หมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่   7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 และ 16 
จ านวน  อสม.ในพ้ืนที่ต าบลละอายมีทั้งสิ้น   226  คน         
มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จ านวน  17  แห่ง (หมู่บ้านละ  1  แห่ง)  
 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นบ้าง มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน   วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่น
แรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลละอายจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได ้ปัจจุบันต าบลละอายมีป้อมยามสถานีต ารวจชุมชนอยู่ 2 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 2 นาย 
               

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรฉวางได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีผู้ที่ติดยาเสพติดเมื่อ
เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือมาก และยังพบผู้ค้า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.1  เส้นทางคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  30 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมี
นโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้อง
เป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 



 
 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

     
๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   4019  สายจันดี-พิปูน 
    -  หมายเลข 4015  สายสี่แยกควนสงสาร - อ าเภอฉวาง 
   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   ๑3    สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจันดี – พิปูน 
    -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจันดี – บ้านส้อง 

๑.๔)  ถนน 
ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย    จ านวน    93  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต    จ านวน    27   สาย  ระยะทาง   18.88 กม. 
       ราดยาง     จ านวน      5   สาย  ระยะทาง    6.7           กม. 

                    หินผ ุ       จ านวน     31   สาย  ระยะทาง    49.29        กม. 
          หินคลุก    จ านวน     30     สาย  ระยะทาง    36.12 กม. 
 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  3757   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 220  จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย 
 

๕.๓ การประปา โดยแบ่งเป็น 
หมู่ที่  3   เป็นประปาของกรมอนามัย ซึ่งได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายแล้ว (ใช้ร่วมกับหมู่ที่ 4) 
หมู่ที่  12  เป็นประปาของกรมพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ 13เป็นประปาของ รพช. หมู่ที่  11  เป็นประปาพระราชด าริ 
หมู่ที่  9  เป็นประปาฝายน้ าล้นพระราชด าริ หมู่ที่ 2 เป็นประปาบาดาลของกรมทรัพยากรน้ า  
หมู่ที1่7เป็นประปาบาดาลของกรมทรัพยากรน้ า 
     นอกจากนี้ในปีงบประมาณ  2550 - 2559 ยังได้มีการก่อสร้างเพ่ิม  คือ 
1.หมู่ที่ 2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (กรมทรัพย์ฯ) 
2.หมู่ที่ 7 ,11  ประปาผิวดินขนาดกลาง (กรมทรัพย์ฯ)   
3.หมู่ที่ 14 ประปาผิวดินขนาดกลาง (การประปานครหลวง)                                                 
 



 
  

๕.๔ โทรศัพท์ 
 -ในเขตพ้ืนที่ต าบลละอายมีตู้โทรศัพท์สาธารณะจ านวน 15 ตู้ แต่ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เลย

ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - ในเขตพ้ืนที่ต าบลละอายไม่มีที่ตั้งของที่ท าการไปรษณีย์ 
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต

ทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ยางพารา สวนผลไม้   
-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  -ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายเป็นการท าประมงน้ าจืดสวนใหญ่ท าเพ่ือหากินในครัวเรือน 
มีการเลี้ยงปลาดุกไว้ขายจ านวน 8 ราย 

๖.๓ การปตุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  9 แห่ง 
โรงภาพยนตร ์ - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  
  -  น้ าตกหัวแหวน 
  -  น้ าตกส้มหลอด 
  -  น้ าตกหนานจน 
  -  หนานนกแอ่น 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
 - โรงงานน้ ายาง 10 แห่ง 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  13      แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 



 
 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มกล้วยฉาบมันฉาบ  หมู่ที่ 3 
   ๒. กลุ่มข้าวไร่            หมู่ที่ 7 
   3. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด         หมู่ที่ 9 
   4. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า   หมู่ที่12  

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่    
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะใน
พ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่ 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
   หมู่ที่ ๑  บ้านนาค้อ 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1555 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน 1   ครัวเรือน 

40.50  ไร ่    500    กก./ไร ่ 4000     บาท/ไร ่    5000     บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
105     ครัวเรือน 
1315         ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

2    ครัวเรือน 
3.75      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   7    ครัวเรือน 
   8.25         ไร่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    6    ครัวเรือน 
    4.96        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    12   ครัวเรือน 
   14.27       ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   3     ครัวเรือน 
    2.25        ไร่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่      กก./ไร่    -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
   



 
 
หมูท่ี่ 2  บ้านมะปรางงาม 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  3858 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
154     ครัวเรือน 
1843         ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

3    ครัวเรือน 
12.59      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    22   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ 420     กก./ไร ่    2520    บาท/ไร ่ 4200   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 3  บ้านเศลาใต้ 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  2500 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
200     ครัวเรือน 
1300         ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

10    ครัวเรือน 
120      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    22   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ 420     กก./ไร ่    2520    บาท/ไร ่ 4200   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  หมูท่ี่ 4  บ้านกลาง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1500  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
185     ครัวเรือน 

950         ไร่    10     กก./ไร ่ 750        บาท/ไร ่ 250     บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

10    ครัวเรือน 
80      ไร ่ 850       กก./ไร ่   750       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   -    ครัวเรือน 
   -       ไร่    -      กก./ไร่     -       บาท/ไร่    -       บาท/ไร่ 

สวน   เงาะ              .    -    ครัวเรือน 
    -        ไร่ 

-       กก./ไร ่   -         บาท/ไร่ -       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    65   ครัวเรือน 
   250  ไร ่    360   กก./ไร ่    630    บาท/ไร ่    200   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ 420     กก./ไร ่    2520    บาท/ไร ่ 4200   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
หมูท่ี่ 5  บ้านนาพลาย 

มีพื้นที่ท้ังหมด  1390 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
31     ครัวเรือน 
191.23        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

3    ครัวเรือน 
15.30      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   6    ครัวเรือน 
   4.99       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    2    ครัวเรือน 
    0.50        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    10   ครัวเรือน 
   15.28  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   9     ครัวเรือน 
    15.25      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่ -     กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ -  บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 6  บ้านปลายคลองเพลงใหม่ 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  4000 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
45     ครัวเรือน 
467.40    ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

10    ครัวเรือน 
120      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   1    ครัวเรือน 
5.52      ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    2   ครัวเรือน 
   5.83  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ 420     กก./ไร ่    2520    บาท/ไร ่ 4200   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 7  บ้านโคกยาง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  4590 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
84     ครัวเรือน 
765.12       ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

4    ครัวเรือน 
16.57      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   4    ครัวเรือน 
   12.15       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    3    ครัวเรือน 
    9.35        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    13   ครัวเรือน 
   42.18  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   4     ครัวเรือน 
    21.15      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    -   ครัวเรือน 
 -  ไร่ -     กก./ไร่    -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 หมูท่ี่ 8  บ้านทอนวังปราง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1850 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
55     ครัวเรือน 
336.21        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

5    ครัวเรือน 
16.13      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   1    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    3    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    11   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................  4     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง   -   ครัวเรือน 
 -  ไร่ -     กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 9  บ้านปลายคลองเสลา 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  3500 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
76     ครัวเรือน 
1043.72      ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1    ครัวเรือน 
3.22      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    22   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่ -     กก./ไร่    -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 10  บ้านสวนอาย 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  4080 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
189     ครัวเรือน 
3068.52      ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

2    ครัวเรือน 
9.21      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   11    ครัวเรือน 
   14.58       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    3.50        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    21   ครัวเรือน 
   36.36  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   11     ครัวเรือน 
    11.00      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง   -   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ -     กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  หมูท่ี่ 11  บ้านไสควนแจ้ง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  2780 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
102     ครัวเรือน 
1013.12      ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1    ครัวเรือน 
20.54      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

  3    ครัวเรือน 
  2.26ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    5   ครัวเรือน 
   6.87  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   3     ครัวเรือน 
    1.12      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
 3  ไร ่ -     กก./ไร่    -   บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 12  บ้านปลายระแนะ 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  5000 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
159     ครัวเรือน 
1726.96      ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1    ครัวเรือน 
1.15      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   1    ครัวเรือน 
   0.25       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .   1    ครัวเรือน 
    0.55        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    2   ครัวเรือน 
   1.48  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   2     ครัวเรือน 
    3.55      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
 3  ไร ่ -     กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  หมูท่ี่ 13  บ้านหนองใหญ่ 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  2052 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
60     ครัวเรือน 
490.84        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1    ครัวเรือน 
3.27      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........   1   ครัวเรือน 
   3  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   1     ครัวเรือน 
    3      ไร่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    -   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ -     กก./ไร่    -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
หมูท่ี่ 14  บ้านป่าสงวน 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  5630 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
74     ครัวเรือน 
718.37        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1   ครัวเรือน 
2      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   1    ครัวเรือน 
   1       ไร่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    1   ครัวเรือน 
   0.25  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    -  ครัวเรือน 
 3  ไร ่ -     กก./ไร่    -   บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 15  บ้านกลางพัฒนา 

มีพืน้ท่ีทั้งหมด  1438  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
16     ครัวเรือน 
109.01        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

1    ครัวเรือน 
1.20      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    5    ครัวเรือน 
    6.63        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    22   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
 3  ไร ่ 420     กก./ไร ่    2520    บาท/ไร ่ 4200   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 16  บ้านห้วยกิ่งทอง 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  2250 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
121     ครัวเรือน 
1583.30      ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

10    ครัวเรือน 
120      ไร ่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   5    ครัวเรือน 
   7.17       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .    2   ครัวเรือน 
    4.27        ไร่ 

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    5   ครัวเรือน 
   8.82  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    -   ครัวเรือน 
 -  ไร่ -    กก./ไร่   -    บาท/ไร ่ -   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
หมูท่ี่ 17  บ้านป่าพาด 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  1580 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    ครัวเรือน 

...........ไร ่        กก./ไร่      บาท/ไร่         บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา               

. 
38     ครัวเรือน 
396.01        ไร ่    250     กก./ไร ่ 15500        บาท/ไร ่ 10250     บาท/ไร ่

สวน  ปาล์มน้ ามัน               
. 

2    ครัวเรือน 
21.97      ไร่ 2500       กก./ไร ่   7000       . บาท/ไร ่  12500      บาท/ไร ่

สวน   ลองกอง              
. 

   10    ครัวเรือน 
   12.85       ไร ่    800      กก./ไร ่     8000       บาท/ไร ่    4000       บาท/ไร ่

สวน   เงาะ              .   7    ครัวเรือน 
   1 6.63      ไร ่

800       กก./ไร ่   3200         บาท/ไร ่ 12000       บาท/ไร ่
 
 
 
 
2.3 ท าไร ่

สวน  ....มังคุด..........    22   ครัวเรือน 
   42.2  ไร ่    500   กก./ไร ่    6,000    บาท/ไร ่    7500   บาท/ไร ่

สวน..ทุเรียน.................   13     ครัวเรือน 
    14.79      ไร ่   1200       กก.ไร ่  18000       บาท/ไร ่ 30000       บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ไร่ -    กก./ไร่ -    บาท/ไร่ -  บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 1 บ้านนาค้อ   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           1                45 
 3. คลอง           2                35 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า           3                 47 
 3. ฝาย       
 4. สระ 4     15 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 2 บ้านมะปรางงาม   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           3                20 
 3. คลอง           1                40 
 4. หนองน้ า/บึง 2     25 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     45 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 3 บ้านเศลาใต้   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                        มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           3                 12 
 3. คลอง           1                 38 
 4. หนองน้ า/บึง 2     12 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     9 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                     900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทัว่ถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร          2                38 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 5 บ้านนาพลาย  
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                       มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง          1                85 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลองเพลงใหม่   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                     900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     12 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     7 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 7 บ้านโคกยาง   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                        มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง           1      
 4. หนองน้ า/บึง 1     15 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2  
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มแีหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร 3     40 
 3. คลอง 1     40 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองเสลา 
   

มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน                       มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง            1                      30 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย           1                       30 

 4. สระ 2     20 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                      900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           3               30 
 3. คลอง           1                45 

 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก           3                40 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 11 บ้านไสควนแจ้ง   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                          900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           2                15 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     30 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 12 บ้านปลายระแนะ   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           4                40 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 3     30 
 5. น้ าตก           2                 20 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     80 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  หมู่ที่ 13 บ้านหนองใหญ่   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                    900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร           4                     15.1 
 3. คลอง           2                     20 
 4. หนองน้ า/บึง 1     60 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     20 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 14 บ้านป่าสงวน   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                       900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร            3                     10 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     20 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2     30 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 15 บ้านกลางพัฒนา   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                     900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง          2                20 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 16 บ้านห้วยกิ่งทอง   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                       900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร            1                     40 
 3. คลอง            1                     40 
 4. หนองน้ า/บึง 1     25 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๗.๓ ข้อมลูด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ที่ 17 บ้านป่าพาด   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๓๓๒  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน                      900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร            2                70 
 3. คลอง            1               88 
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

(๑)  หมูท่ี่ ๑ บ้านนาค้อ  
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

          

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      ระบบประปาภูเขา                         
. 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                99 

 
 
 

(๒)  หมูท่ี่ ๒ บ้านมะปรางงาม 
 มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      60 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ             
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  (๓)  หมูท่ี่ ๓ บ้านเศลาใต้ 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     80 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 

  (๔)  หมูท่ี่ ๔ บ้านกลาง 
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)                20 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  (๕)  หมูท่ี่ ๕ บ้านนาพลาย 
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)         บ่อน้ าตื้นขุดเอง                      . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

     70 

 
 
 
 
 

  (๖)  หมูท่ี่ ๖ บ้านปลายคลองเพลงใหม่ 
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

          

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  (๗)  หมูท่ี่ ๗ บ้านโคกยาง 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      30 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      30 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ      40 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)       น้ าตก                        . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

     30 

 
 
  (๘)  หมูท่ี่ ๘ บ้านทอนวังปราง 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)                      70 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

            
90 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 (๙)  หมูท่ี่ ๙ บ้านปลายคลองเสลา 
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ                        50 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                        90 

 
(๑๐)  หมูท่ี่ ๑๐ บ้านสวนอาย 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      10 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(๑๑)  หมูท่ี่ ๑๑ บ้านไสควนแจ้ง 
มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      0 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ                  45 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      ประปาภูเขา                         . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                 70 

 
 
(๑๒)  หมูท่ี่ ๑๒ บ้านปลายระแนะ 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ                   90 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)    ประปาภูเขา                           . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(๑๓)  หมูท่ี่ ๑๓ บ้านหนองใหญ่ 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ               60 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ                20 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

               95 

 
 
 
(๑๔)  หมูท่ี่ ๑๔ บ้านป่าสงวน 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทัว่ถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     0 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)      บ่อน้ าตื้น                         . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                      60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 (๑๕)  หมูท่ี่ ๑๕ บ้านกลางพัฒนา 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ                 30 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     20 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ                  40 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                 80 

 
 
 
 
 
(๑๖)  หมูท่ี่ ๑๖ บ้านห้วยกิ่งทอง 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)                  40 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)     ประปาภเูขา                          . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

                 90 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(๑๗)  หมูท่ี่ ๑๗ บ้านป่าพาด 

มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ                 42 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      46 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด      4    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
         

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหนองแปน  ประมาณเดือน  มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙8 % พูดภาษาใต ้   

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือ
เอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 
 



 
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่มีป่าไม้ 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ า
กร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝนน้ า
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มาก
ขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมือง
น่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้รับรางวัลสวนสาธารณะน่า
รื่นรมย์ ระดับดี จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  (เมื่อวันที่  ๑๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖)  และรางวัล
สวนสาธารณะหนองใหญ่  ได้รับมาตรฐานระดับดีมากด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพโครงการ
สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
 
๑๐. อ่ืนๆ (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)                      
(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 24 66.84 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

37 36 67.56 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

53 36 67.92 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 33.33 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 8 3 37.50 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 28 18 64.28 

รวม 172 109 63.37 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 21 84.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

35 30 85.71 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

55 40 72.72 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 2 22.22 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 8 3 37.05 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 31 19 61.29 

รวม 163 115 70.55 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 24 88.89 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

28 22 78.57 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

42 38 90.48 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 4 80.00 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 5 3 37.50 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 15 15 100.00 

รวม 122 106 86.89 

 

 

 



 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 21 84.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

35 30 85.71 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

55 40 72.72 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 2 22.22 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 8 3 37.05 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 31 19 61.29 

รวม 163 115 70.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

ตั้งงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 951,140.00 895,260.00 1,418,100.00 18,005,600.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่ า จ้ า งประจ า  และค่ า จ้ า ง
ชั่วคราว 

11,408,400.00 13,680,900.00 13,855,700.00 19,275,700.00 

ง บ ด า เ นิ น ง า น  ( ห ม ว ด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

10,595,860.00 10,902,540.00 10,916,300.00 12,345,000.00 

งบลงทุน 8,498,000.00 9,790,500.00 9,310,000.00 11,089,700.00 

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งบเงินอุดหนุน 3,955,600.00 4,704,800.00 38,444,400.00 2,541,000.00 

งบประมาณทั้งสิ้น 35,434,000.00 39,999,000.00 39,369,500.00 63,282,000.00 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 2,594,651.00 353,435.00 1,418,100.00 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 

9,169,110.00 783,467.00 13,855,700.00 - 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้
ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ า
สาธารณูปโภค 

9,065,663.53 424,293.60 10,916,300.00 - 

งบลงทุน 8,327,119.36 9,106,870.00 9,310,000.00 - 

งบรายจ่ายอื่น 1,241,316.00 12,300.00 25,000.00 - 

งบเงินอุดหนุน 3,598,000.00 2,542,012.00 38,444,400.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 33,995,859.89 37,864,432.72 39,369,500.00 - 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

1. เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   172  โครงการ 

    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  109  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  63.37 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   163  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  115  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  70.55 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   112  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน   106 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  86.89 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 50 ของแผนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 
 
 
 



 
 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   123  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ      จ านวน  115  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  86.98 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
น้อยกว่าร้อยละ 50  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา                    

โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย
ยังไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดท าให้
ไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ 50  

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย            
ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จ ากัด             
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการ
ประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  - ได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้ า ง พ้ืนฐาน เช่ น ถนน สะพาน ระบบน้ า  ไฟฟ้า                 
และอาคาร  
  -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ท าฝายชะลอน้ า    

2.ด้านสังคม 
  -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  -ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   
 
 
 
 
 



 
 

5.ด้านเศรษฐกิจ   
  -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
    

6.ด้านการบริหารงานจัดการองค์กร 
  - ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึน้ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
2.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายด้วย

ความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถ

ด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 50 จ านวน 2 ปี และไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 2 ปี ซึ่งการ
ด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เช่น (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอน
งบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย)การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ท าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป -มา ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายต้องเร่งก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
 



 
 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวน

มาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่จะ

สามารถด าเนินการได้ 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง

ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน
การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน

บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่าย
รายการใหม่      

    
 แนวทางการแก้ไข 

  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สามปีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 
 
 



 
 
 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอายกับประชาชน เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
๑. ความเป็นมา 

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้ างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ 



 
 
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ  
เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยง
ทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที ่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกา
ลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ

สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย 
 



 
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 
ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุด
ในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหา
ความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นใน
ทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภค
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

 



 
 
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 

จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะทีโ่ครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิต
ต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การ
พัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความ
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีสาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวั ตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาว 



 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ

พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การกา
หนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้
เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง 



 
 
จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทศัน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน 



 
 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 



 
 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ 
 



 
 
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 



 
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 

การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที ่๗  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



 
 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 
 
 



 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อย
ละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อย
ละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ 
 



 
 
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
เพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ
บุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 



 
 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย

รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง

การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบัน 
 



 
 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐ
เริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุก
รุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง 



 
 
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้น
มาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนา
น้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน 
แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้า
ดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า 



 
 
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

 
 



 
 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที ่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก ่อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลละอายหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผล
ให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต
ของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
 
 
 



 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ 
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 



 
 
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
คนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  



 
 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-

๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดย
การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่
จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 
 



 
 
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง

โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 



 
 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 



 
 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 



 
 
เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก

ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 



 
 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือขา่ยที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 



 
 
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น 

 
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่าง 



 
 
เป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ 
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม 



 
 
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 
 
นิยาม  :  ”ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินค
าส าเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตว เศรษฐกิจศักยภาพส าคัญของกลุ มจังหวัด ไดแก
ยางพารา ปาลมน้ ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตร
และสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถด าเนินการไดในระดับ
พ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิ  ปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางงงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อน
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 
นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา  คุณคา ตลอดจนสรางรายได และกระจายรายได สูชุมชนบนฐานของการ
บริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม 
 1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบเศรษฐกิจ 
 2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบ

คมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม
โดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิดบริการ
เร็ว 

-สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถรองรับ
การจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop Service) การตรวจ
ปล่อยจุดเดียว (Single Services Inspection) และ
ด่านศุลกากรแบบ Single window 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อย

สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการ
ขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
พิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบท าการค้าตามแนว
ชายแดน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้
ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ -ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่ง
สินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็โดยให ้อปท. อ านวย
ความสะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสาน
ให้เอกชนด าเนินการ 
-จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่
การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง
และสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองรับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 
 
 
 



ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน 
ภาษีป้าย เป็นต้น 
-อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า 
(อบจ.) 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/
กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่
อยู่ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
และเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษา
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความสะดวก
เช่น ป้ายชี้ทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้
มาตรฐาน 

-เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ 
สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
-จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
-จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและ
กฎจราจรของประเทศไทย และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 



 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้น
ทีก่ารฟังและพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่อย่าง
จ ากัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบและมี
ความล้าหลัง 

-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมี
การปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต่อ 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 

1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 
Supply and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for 
Local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple 
Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 



13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่
ติดต่อ (Accident and Noncommunicable 
Disease Control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการ
ตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 
-ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญของ อปท. 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ การ
รุกรานที่ดินท ากิน และการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่
ข่ายในการสร้างโรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
-จัดการที่ดินท ากิจและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่า
สงวนให้มีความชัดเจน 
-ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา รู้เรา” 

-ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และ
เผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือน
บ้าน 
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย 
การละเล่นพื้นบ้าน อาหาร และขนมไทย 
-ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
-จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น 
-จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมุด
ท้องถิ่น เพื่อแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ข้อจ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนดต าแหน่งและ
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่ 
น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
     (๑)  วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     
โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 
 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 
 

 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
การเกษตรและ

อุตสาหกรรมยั่งยืน 
นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่ งผลให้เกษตรกร ประชาชน 
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ 
ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด 
โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
ทางด้านสังคมของจังหวัด 



      

 (2) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

       (3) เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                    1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
            2.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

       (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 



*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชน  
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป็น 
             แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และก าหนด 
                 เป้าหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 
ระดับคะแนน 2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวม 4 

ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. เพ่ิมรายได้จาก
การเกษตร  
อุตสาหกรรม  และการ
ท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับ
การยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 ต่อปี  

34,58
7 
ล้าน
บาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15 ต่อปี 

8,724
.49 

ล้าน
บาท 

10,397
.62 ล้าน

บาท 
(11.44

%) 

11,957
.26 

ล้านบาท 

13,702
.21 ล้าน

บาท 

15,758
.14 ล้าน

บาท 

18,121
.86 ล้าน

บาท 

 1.3 ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  80 80 80 80 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.1 ร้อยละของพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

    0.1 0.1 

2.2 ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.3 ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง  
(ร้อยละ 3 ต่อปี) 

  3 3 3 3 

3. ประชาชนยึดหลัก
ธรรมะในการด าเนินชีวิต  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

3.1 ดัชนีชีว้ัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
75 

N/A N/A 60 65 70 75 

4. ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

4.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

N/A N/A    * ระดับ 
5   
 



ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน  
             พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถก าหนด  
             แนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผู้บริหารก าหนดไว้ใน 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   

บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1  รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
     1.2  นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร 
                 อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  รายได้เพ่ิมจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเกษตร 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ภาคเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

34,587 
ล้านบาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

2.2  ระบบการผลิตที่
ได้รับรองมาตรฐาน  

2.2.1 ร้อยละ 80 ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  80 80 80 80 

2.3  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 ร้อยละ 5 ของ
สถานประกอบการที่
ได้รับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว 

     5 

3. กลยุทธ์ 
 3.1  พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล  
                  (Global Marketing) 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ทีด่ิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                 เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 3.5  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า 
                 ทางการเกษตร 
 3.6  ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 

2.1.1 ร้อยละของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  

15 15 15 15 15 15 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
                 ที่ได้มาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ 
                 ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ 
                  “นครแห่งธรรม” 
 3.4  พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
 1.2  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ 
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

2.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

    0.1 0.1 

2.1.2 ร้อยละของขยะ
มูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    30 30 

2.1.3 จ านวนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ 

20 25 29 32 38 40 

2.2 การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด 
 

2.2.1 ร้อยละของการ
ใช้พลังงานลดลง  
(ร้อยละ 3 ต่อปี) 

  3 3 3 3 

2.2.2 การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน (60 
toe) 

  60 60 60 60 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3.2  อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 

 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 1.2  ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 1.3  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.4  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2.1 ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

2.1.1 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

80 80 80 85 90 95 

2.2 ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 

2.2.1 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 

80 80 80 85 90 95 

2.3 การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

2.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.3  

N/A 
 

N/A 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

2.3.2 ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ  

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 

2.4 ชุมชนเข้มแข็งตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.4.1 ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

30 35 40 45 50 55 

 

 

 

 



 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน  
                 อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
 3.3  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  
                 สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 3.5  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 

      “ พัฒนาชุมชนก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา   แก้ปัญหาสังคม  
      ระดมความคิด  เศรษฐกิจก้าวหน้า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”   

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ๖  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒ ด้านสังคม   
  3. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ด้านเศรษฐกิจ 
  6. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 

  ๑)  โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 

  ๒).การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพให้ความเท่าเทียมกันใน
    การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน 
  ๓)  จัดสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และสาธารณสุขอย่างยั่งยืน  การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
  ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
  ๔)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕)  เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชน มีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
  ๖)  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและประชาชนมีส่วนร่วมใน
  การพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 
 

 ๒.๓  ตัวชี้วัด 

   ๑)  จ านวนถนนสะพานทางระบายน้ าระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการการคมนาคมแหล่งน้ าที่ได้
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
   ๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวิต 
   ๓)ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ิมขึ้น 
  ๔)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
  ๕)  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
   ๖)การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 



      
  

 

๒.๔  ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  

  2.) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   3)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

  ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข   

5)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้    

6)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 ๒.๖  กลยุทธ ์

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน 
  ๓) พัฒนามาตรฐานสาธารณสุขมูลฐานปูองกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ บ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๔) ส่งเสริมการศึกษา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  ๕) สร้างจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในต าบลตรวจสอบและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและใช้กลไกกฎหมายควบคุมสถานประกอบการ ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลตรวจสอบในกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  ๖ )พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยจัดหาตลาดแรงงาน ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลาง รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคายุติธรรม  
  ๗) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
พัฒนาการบริการ ปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการจัดหารายได้ ระบบการจัดเก็บภาษี   ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนในหมู่บ้านและต าบล  
 

๒.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

3)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 

5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ที่ม่ันคง 



 

 

 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓) แผนงานการศึกษา 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  6) แผนงานเคหะและชุมชน 

  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  9)แผนงานการเกษตร 

  10)แผนงานการพาณิชย์ 

  11) แผนงานงบกลาง 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอาย     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ๕ แห่ง ได้แก่ หนองใหญ่  หนองชุมแสง  

หนองหวายแดง  หนองเตยนุ้ย  หนองเตยใหญ ่
      มีตลาดนัดของเอกชน  3  แห่ง 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอายกับส่วนราชการใน

พ้ืนที ่
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
             องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีประเพณีวันสารทเดือนสิบที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
      มีวัด   3  แห่ง   ส านักสงฆ์   2  แห่ง 
      อบต.มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      หมู่บ้านในเขตต าบล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
       มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  สหกรณ์เครดิสยูเนี่ยน 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า

ให้ขาดรายได้ 



      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

      
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ขาดบุคลากรทีม่ีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน

การประปา  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดย อบต.  
      ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จ านวนมาก 
 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 
๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

     
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณ

จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
 
 
 
 



 
(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหาร
มีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอและพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเม่ือต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอายก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอายจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีกิจการประปา
เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมไม่ครบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 
70 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ไม่ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  ท่อประปาแตกสาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าและ
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมชลประทาน ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอายประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิด
ปัญหาในทันที  เม่ือมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนต่อไป   

     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภคจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  
ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   ๑๑  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการ
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่
งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภค
น้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  มีครัวเรือน  จ านวน  5  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มี
น้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรอง
น้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  80 
เช่น ยางพารา สวนผลไม้  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และท่ีไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและ
มีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอก 



 
 
พ้ืนที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มี
รายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้
เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วม
เป็นประจ า  บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิด
เป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามี
มากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการ
จ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้าน
การตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างาน
นอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  
เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได ้

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่ง
ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   
จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  98 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     



 
 
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 

    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา (พุทธ)  
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
ได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความ
อบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุก
ฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การ
แข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือ
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลัง
จาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลละอายจะต้องหาวิธีที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  จากการที่ทาง
สถานีต ารวจภูธรบ้านเหลื่อมได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลละอายมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่
อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพื้นที่ เพียงเล็กน้อยที่ เป็นพื้นที่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่
บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนิน โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่
สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   



 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมี 17 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็น
ตัวแทนของหมู่บ้าน 17 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   
คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย๑,๙๗๗  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๗๒.๒๓  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลละอายก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายด าเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อสม. และกรรมการ
ชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอายอ่ืนๆ  และองค์การ
บริหารส่วนต าบลละอายมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละอายจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน   
  1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  
  1.3 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
  1.4 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้ 
มาตรฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  
 2.1 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอนัสมควร   
  2.2ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
  2.3 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
  2.4 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 

  



 3.ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      3.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 
 3.2 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 41 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

  4.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
   5.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

 5.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง
เข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
  5.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 
 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
 7.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
 7.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๔ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที่ 
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

2  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

ด้านงบกลาง แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
3 ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา 

การศึกษา ศาสนาศิลปะวัฒนะ
ธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน ส านัก/คลัง/ช่าง 
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             สี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ                
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 
 



 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/               
ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนต าบลละอายใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

       ต าบลละอาย 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละดา้น ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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