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ส่วนที่ 1
บทนํา
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าทีพ่ ร้อมทั้งมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การจัด ระเบีย บชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรีย บร้อย การส่งเสริมการลงทุน การ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ว นใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัส ดุอุป กรณ์
เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก รเป็น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล มี ความโปร่ ง ใส และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทํา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผน
ที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ในการดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ยาง ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพุทธศักราช 2542 กําหนดให้ต้องจัดทําแผนพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 4 กํ า หนดว่ า “…แผนพั ฒ นา หมายความรวมถึ ง แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี” โดยให้ความหมายไว้ว่า
“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
โดยในการจัด ทํา แผนพัฒนาขององค์การบริห ารส่ว นตํา บลท่า ยาง นอกจากเพื่อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางจําเป็นที่
จะต้องคํานึงถึงบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอําเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ายาง จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง (พ.ศ.2558-2560) โดยจัดทําแผนพัฒนา
สามปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง (พ.ศ.2559 -2561) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะดําเนินการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในสังคมหรือตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง

-2องค์ การบริ ห ารส่ว นตํา บลท่ า ยางจะใช้ แผนพัฒ นาที่ มีก ารกํ า หนดวิ สัย ทั ศน์ จุด มุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพั ฒ นาสามปี มี ลั ก ษณะเป็ น การกํ า หนดรายละเอี ย ดของโครงการพั ฒ นาภายใต้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
สถานะทางการคลังและความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒ นาสามปีเ ป็น แผนที่มีความใกล้ชิด กับ งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางจะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีนี้เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางโดยเฉพาะใน
แผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีจึงมีสภาพความพร้อม 2 ประการ คือ
1. มีความแน่น อนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมิน ถึงความเป็น ไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) และจัดทําโครงการพัฒนาเพื่อ
ขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ.2559-2561 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง (พ.ศ.2559-2561) มี
การประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อําเภอทุ่งใหญ่ โดยที่แผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงถึงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ายาง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
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3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง รวบรวม
ประเด็ น หลั ก การพั ฒ นา ปั ญ หา ความต้ อ งการ และข้ อ มู ล นํ า มาจั ด ทํ า ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อ
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ยางพิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน
2. องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มีข้อมูลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
3. เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ายางไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
องค์การบริหารส่ว นตํา บลท่า ยาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีฐานะเป็น
นิติบุคคล กระทรวงมหาดไทยได้ป ระกาศยกฐานะจากสภาตําบลท่ายาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง อยู่ในเขตการปกครองของอําเภอทุ่งใหญ่ เขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ายาง คือ เขตตําบลท่ายาง โดยครอบคลุมพื้นที่ของ 12 หมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 บางส่วนซึ่ง
อยู่ในเขตเทศบาล ดังนั้น สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ก็คือ ภาพรวม
ของตําบลท่ายาง ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
(1) กายภาพ (ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ)
1.1 ที่ตั้ง
ตําบลท่ายางตั้งอยู่ทางทิศทางตะวันตกของอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 120 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 61,164 ไร่ หรือประมาณ
97.86 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตําบลทุ่งสังข์ ตําบลทุ่งใหญ่
ตําบลกุแหระ ตําบลกรุงหยัน
ตําบลปริก
ตําบลบางรูป และจังหวัดกระบี,่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-51.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเหมาะสมแก่การทําสวน สวนยางพารา สวนปาล์ม น้ําเพื่อการเกษตร
ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก บริเวณแถบเนินเขามีทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แร่ยิบซัมมีจํานวน
มาก ถ่านหินลิกไนท์ ซึ่งพบในตําบลท่ายาง ตําบลทุ่งสัง และตําบลกุแหระ
1.3 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 ฤดูกาล คือ
1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล
2. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
- ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ แต่เนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชัน เป็นแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไม่มากนัก บริเวณที่
ฝนตกในช่วงนี้ คือพื้นที่ทางตะวันตกของเทือกเขา เช่น อําเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ พิปูน เป็นต้น
- ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน-มกราคม เป็ น ช่ ว งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล ล มมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงนี้ฝนตกหนาแน่น
(2) การปกครองและประชากร
2.1 การปกครอง
การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านบางตะเภา หมู่ที่ 2 บ้านน้ําผุด หมู่ที่ 3 บ้านไสมุด หมู่ที่ 4 บ้านนาท่อม หมู่ที่ 5 บ้านพอโกบ หมู่ที่ 6
บ้านยางคมพัด หมู่ที่ 7 บ้านยางสองขอน หมู่ที่ 8 บ้านกรุงหยันใต้ หมู่ที่ 9 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 10
บ้านควนมีชัย หมู่ที่ 11 บ้านควนเนียง และหมูท่ ี่ 12 บ้านควนทอง
ประชากรของตําบลท่ายาง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีทั้งสิ้น 9,711 คน เพศชาย 4,813 คน
เพศหญิง 4,898 คน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านบางตะเภา
ชาย 486 คน หญิง 497 คน รวม 983 คน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ําผุด
ชาย 276 คน หญิง 285 คน รวม 561 คน
หมู่ที่ 3 บ้านไสมุด
ชาย 310 คน หญิง 335 คน รวม 645 คน
หมู่ที่ 4 บ้านนาท่อม
ชาย 509 คน หญิง 535 คน รวม 1,044 คน
หมู่ที่ 5 บ้านพอโกบ
ชาย 386 คน หญิง 408 คน รวม 794 คน
หมู่ที่ 6 บ้านยางคมพัด
ชาย 668 คน หญิง 716 คน รวม 1,384 คน
หมู่ที่ 7 บ้านยางสองขอน
ชาย 346 คน หญิง 348 คน รวม 694 คน
หมู่ที่ 8 บ้านกรุงหยันใต้
ชาย 263 คน หญิง 265 คน รวม 528 คน
หมู่ที่ 9 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ชาย 221 คน หญิง 215 คน รวม 436 คน
หมู่ที่ 10 บ้านควนมีชัย
ชาย 447 คน หญิง 425 คน รวม 872 คน
หมู่ที่ 11 บ้านควนเนียง
ชาย 476 คน หญิง 491 คน รวม 967 คน
หมู่ที่ 12 บ้านควนทอง
ชาย 425 คน หญิง 378 คน รวม 803 คน
จากข้อมูลข้างต้น หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด คือ หมู่ที่ 6 บ้านยางคมพัด รองลงมาคือ
หมู่ที่ 4 บ้านนาท่อม และหมู่ที่ 1 บ้านบางตะเภาตามลําดับ สําหรับหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ 9
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1
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2.2 การเมือง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 อําเภอทุ่งใหญ่
เขต 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 1 คน ดังนี้
1. นายเทพไทย เสนพงศ์
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557 จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 1 คน ดังนี้
1. พ.ต.อ. ธรรมนูญ ไฝจู
(3) การคมนาคม โครงสร้าง และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
ตําบลท่ายางมีเส้นทางการคมนาคมที่สําคัญ คือ
1. ทางหลวงหมายเลข 4100 เชื่อมระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยผ่านตําบลบางรูป ตําบลทุ่งสังข์ ตําบลท่ายาง ตําบลกุแหระ และผ่านอําเภอทุ่งสง
2. ทางหลวงจั ง หวั ด หมายเลข 401 เชื่ อ มระหว่ า งอํ า เภอทุ่ ง ใหญ่ กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 41 ผ่านตําบลท่ายางและตําบลปริก
3. เส้นทางจากตําบลท่ายางเชื่อมกับจังหวัดกระบี่ ผ่านอําเภอเขาพนม
4. เส้นทางจากตําบลท่ายางเชื่อมกับจังหวัดกระบี่ ผ่านอําเภอลําทับ
- การสื่อสาร/โทรคมนาคมการบริหารด้านการสื่อสารต่างๆในเขตตําบลท่ายาง สามารถแยก
ได้ดังนี้
- โทรศัพท์สาธารณะ
- โทรศัพท์บ้าน
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
- วิทยุกระจายเสียง มีสถานีวิทยุจํานวน 2 สถานี คือ ระบบเอฟเอ็ม 96.0 เม็ก
กะเฮิร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 และระบบเอฟเอ็ม 106.0 เม็กกะเฮิร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง
- การไปรษณีย์
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- การไฟฟ้า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งใหญ่
รับผิดชอบในการให้บริการและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มี 2 แบบ คือ การประปาส่วนภูมิภาค
และระบบประปาหมู่บ้าน
(5) แหล่งน้ํา ตําบลท่ายาง มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ที่มีความสําคัญ ดังนี้
- คลองสินปุน
- คลองสังข์
- ห้วยเหมาเหล็ก
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

แหล่งน้ําที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กักเก็บน้ําสําหรับใช้ในการ อุปโภค บริโภค แยกได้ดังนี้
บ่อน้ําตื้น
สระน้ํา บ่อบาดาล ฝาย/ทํานบ/ผนังเก็บน้ํา ประปา
31
1
5
4
3
1
3
1
2
5
5
3
3
8
2
5
3
17
3
10
5
9
3
2
2
5
3
5
4
2
6
1
1
30
2
9
1
10
1
2
1
3
1
4
2
3
2
4
4

ส่วนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจของตําบล
1. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว ทุเรียน ลองกอง มังคุด ฯลฯ โดยรายได้ส่วนใหญ่
ของประชาชนจะเป็นรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร จะมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าทาง
การเกษตร และสภาพภูมิอากาศ
แรงงาน จํานวนประชากรในวัยแรงงานของตําบลท่ายาง ประมาณร้อยละ 80 เป็นแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมาได้แก่ แรงงานซึ่งจัดจ้างจากคนในพื้นที่และ
เพื่อนบ้าน ตลอดจนแรงงานอื่นๆ อีกอัตราร้อยละ 10 เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การบริการค้าขาย
รับจ้างทั่วไป รับราชการ ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็นแรงงานที่มีการว่างงานแบบซ่อนเร้น ได้แก่ ผู้ที่กําลังศึกษา
พระภิกษุสามเณร และสตรีวัยเจริญพันธุ์ ที่มีอยู่ในภาระการเลี้ยงดูทารก

-8ผลผลิต ของภายในเขตตําบลท่ายาง ทีม่ ีความสําคัญ ได้แก่
- ผลผลิตจากเพาะปลูก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน
- ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ เป็ด
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ไม่ขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจากศักยภาพ
ในพื้นที่และการพัฒนายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งสามารถที่จะจําแนกหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้
- ปั๊มน้ํามันและก๊าซ
2
แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
2
แห่ง
- ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านเสริมสวย
77
แห่ง
- ร้านอาหาร
4
แห่ง
- ร้านซ่อมจักยานยนต์
11
แห่ง
- โรงแรม
6
แห่ง
- สถานบันเทิง/คาราโอเกะ
11
แห่ง
- เหมืองแร่
2
แห่ง
- ฟาร์มหมู
3
แห่ง
2. สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
2.1 การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ายาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดการเรียนการสอน
ในระดับก่อนวัยเรียน มีห้องเรียน จํานวน 5 ห้อง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8 คน สามารถรับนักเรียนได้จํานวนไม่
น้อยกว่า 160 คน
2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนทุ่ง ใหญ่วิทยาคม จัด การเรีย นการสอนระดับ มัธ ยมศึกษา ม.1-ม.6 ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจําอําเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โรงเรี ย นบ้ า นบางตะเภา จั ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โรงเรียนบ้านนาท่อม จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. โรงเรียนบ้านพอโกบ จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่
หมู่ที่ 5 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 ด้านการสาธารณสุข
ตําบลท่ายางมีโรงพยาบาลที่ให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่
ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง

-9นอกจากนี้ ในเขตองค์การบริหารส่ว นตําบลท่ายางยังมีการแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้า น (อสม.) และผู้สื่อข่า วสาธารณสุข ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนในบ้า น เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน
2.3 ข้อมูลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตําบลท่ายางมีสถานีตํารวจภูธ รทุ่ง ใหญ่ ตั้งอยู่ห มู่ที่ 2 เขตพื้น ที่เ ทศบาลตํา บลท่ายาง ทํา
หน้าที่ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน สําหรับในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้า นและตํา บลนอกเหนือจากหน้า ที่ และความรับ ผิด ชอบของเจ้ า หน้า ที่ตํ า รวจแล้ว ตํา บลท่ า ยางยัง มี
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีการจัดเวร
ยามและตั้งป้อมยามเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
2.4 ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.4.1 ข้อมูลด้านศาสนา
ประชากรในเขตตําบลท่ายางส่วนใหญ่ 99 % นับถือศาสนาพุทธ และส่วนที่เหลือนับถือ
ศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกข์ ตามลําดับ ซึ่งมีสถานที่สําคัญทางศาสนา ได้แก่
1. วัดควนสระบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง
2. วัดท่ายาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตําบลท่ายาง
3. โบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
3. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ตําบลท่ายาง
ผลการสํารวจของสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการใช้ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากชุดโปรแกรม Land Plan (ที่มา: กรมพัฒนาที่ดนิ 2543)
ตารางสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่
ลําดับที่
ประเภทการใช้ที่ดิน
1
ยางพารา
2
ปาล์มน้ํามัน
3
ไม้ผลผสม
4
พื้นที่ป่า
5
เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า
6
เหมืองแร่
7
ตัวเมืองและย่านการค้า
8
หมู่บ้านพื้นที่ราบ
9
สถานที่ราชการ
10
อื่นๆ
น้ํา
ตําบลท่ายางมีแหล่งน้ําทางธรรมชาติที่สําคัญและสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรที่
สําคัญ ได้แก่ คลองสินปุน คลองสังข์ ห้วยส้มเหม้า
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สภาพพื้ น ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลท่ า ยาง ส่ ว นมากเป็ น ที่ ร าบเหมาะต่ อ การทํ า
การเกษตร แต่บางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง เป็นพื้นที่สูงไม่เหมาะที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ จึง
ควรที่จะอนุรักษ์เป็นพื้นที่ของชุมชน

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ได้แก่ โครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์
1. ภารกิจและอํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้
1.1 ตามพระราชบัญ ญัติ สภาตํ าบลและองค์การบริ หารส่ วนตํา บล พ.ศ.2537 และแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บัง คับ แห่ งกฎหมาย องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลมีห น้า ที่ต้ องทํา ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจําเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
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13. การผังเมือง
1.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและ หน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

1.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับบริการสาธารณะ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และช่ว ยเหลื อในการจัด ทํ า บริ การสาธารณะระหว่ า งองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น อื่ น ส่ ว นราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ สมควรกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล อาจ
สนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการอื่นๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะได้ตามความสามารถของตน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 12 (15) มาตรา 16 (31) และมาตรา 17 (29) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติกํา หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2542
คณะกรรมการการกระจายอํ า นาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น จึ งประกาศกํา หนดหลั กเกณฑ์ การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะแก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล อาจสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้าน
การศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ภารกิจ อื่น นอกจากภารกิจ ด้า นการศึกษาหรื อด้า นการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป
ข้อ 2 การสนับ สนุน งบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามข้อ 1 จะกระทํา ได้
ต่อเมื่อ
(1) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้สนับสนุน
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ส นับสนุน ต้องกําหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของ
ตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ
(3) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคํานึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย
ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการ
สนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการดําเนินการและมีความจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน

-13การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่
ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน
ข้อ 4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ 3 ให้
นําโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น และมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การตามโครงการโดยด่ ว นจะไม่
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย
ข้อ 5 การสนับ สนุน ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ให้ส นับสนุน เป็น เงิน บุคลากร วัส ดุ
ครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
การคํานวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดําเนินการแทนก็ได้
ข้อ 6 การสนับสนุนของเทศบาล
(1) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้มาเกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
(2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งาน
เทศบาล
ข้อ 7 การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้าน
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้าของรายได้ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
ข้อ 8 กรณีที่องค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น ใด มีความจํา เป็น ต้องสนับ สนุน งบประมาณใน
โครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติเป็นรายกรณีไป
ข้อ 9 หน่วยงานที่รับการสนับสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดําเนินงานตามที่ได้รับการ
สนับสนุนต่อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นผู้ส นับสนุน ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนต้อง
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนและเปิดเผยผลการดําเนินงานดังกล่าว
ต่อสาธารณชน
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1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม
2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น เนื่องจากได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํา นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ย วกับ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ห น่วยงานต่างๆ ดังนั้น
เพื่อให้การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสอดคล้อง กับประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน อาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 จึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 และให้ใช้
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ) อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ ในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขได้ หรือภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลัก เกณฑ์การสนับสนุน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่ว นตําบลในการ
ให้บ ริการสาธารณะ ลงวัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 สํา หรับ องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ให้ถือปฏิบัติต าม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจ และหน้าที่
ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ ในการจัด ระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 อีกทางหนึ่งด้วย
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุนแก่องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัด ตั้งตามกฎหมาย นอกเหนือ จากประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 ได้ ดังนี้
2.1 องค์กรประชาชน หมายถึง กลุ่ม หรือชุมชน กรณีกลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ สําหรับกรณีชุมชนต้องเป็นการจัดตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมีสถานะเป็นกลุ่ม หรือชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี
2.2 องค์กรการกุศล หมายถึง องค์กรที่มีวัตถุประสงค์จะดําเนินงานการกุศลและจัดตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น
2.3 องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย หมายถึ ง องค์ ก รที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมาย โดยไม่ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สภา
วัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น

-153. การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 2 ให้รวมอยู่
ในอัตราร้อยละที่กําหนด ตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ด้วย และจะกระทําได้
ต่อเมื่อ
3.1 มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เงินอุดหนุนต้องคํานึงถึงสถานะทางการคลังที่จะต้องใช้
งบประมาณไปดําเนินงานในภารกิจหลักเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งมีภาระด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
พัฒ นาท้อ งถิ่ น การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม การรัก ษาความสงบเรีย บร้ อยและศี ล ธรรมอั น ดี ของ
ประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
3.3 โครงการ/กิจ กรรมที่ ขอรั บ เงิน อุ ด หนุน ตามข้ อ 2.1 จะต้อ งสามารถเสริม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและนําไปสู่การพัฒนาขององค์กรประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยตนเอง โดยมิให้สนับสนุนในโครงการที่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เช่น การอุดหนุนเพื่อนําไปเป็นทุนกู้ยืม หรือสมทบกองทุนต่างๆ หรือการซื้อ
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือให้เป็นเงินรางวัล เป็นต้น
3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่ออุดหนุน
โครงการใด ให้นําโครงการนั้นบรรจุ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4. เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเพียงผู้อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น
ดําเนินการแทน โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ดําเนินการเอง ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการทํากิจการนอก
เขต
5. เมื่อหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนแจ้งขอรับเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุนเท่านั้น โดยมิให้จ่ายจากเงินสะสม หรือ
เงินกู้
6. ก่อนจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 คน ว่าจะดําเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด
7. ทุกหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เก็บ ไว้เป็นหลักฐาน สําหรับ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัด ตั้งตามกฎหมาย หากไม่มี
ใบเสร็จรับเงินใช้ในลักษณะงานปกติ ให้ออกใบสําคัญรับเงินแทน
8. ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบเป็นเงื่อนไข
ว่า การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของหน่วยงาน ที่ขอรับเงิน
อุดหนุนนั้นถือปฏิบัติ และต้องกําหนดด้วยว่าเมื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 30 วัน

-16นับแต่โครงการแล้วเสร็จ และ หากมีเงินเหลือจ่ายซึ่งเข้าลักษณะลาภมิควรได้ตามกฎหมาย ให้ส่งคืนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดําเนินการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนในครัง้ ต่อไป
9. ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ถ้าหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไม่ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเรียกเงิน
เท่าจํานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนได้
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนไว้แล้วตาม
หลักเกณฑ์เดิมก่อนวันที่ห นังสือฉบับ นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนิน การต่อไปได้ แต่ห ากจะตั้งงบประมาณรายจ่า ย
เพิ่มเติมหรือโอนงบประมาณ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในหนังสือฉบับนี้
11. หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นตามข้อ 2 ถึง
ข้อ 10 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายมีอํานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัย

2. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้กําหนดโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกเป็น 2
ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นตํา บลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมาย ว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 24 คน โดยอาศัยเกณฑ์หมู่บ้านในตําบลเป็นหลัก มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น วาระ
ในการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมิใช้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ไม่เกิน 2 คน นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถควบคุมและรับ ผิด ชอบในการบริห ารราชการขององค์ก ารบริห าร
ส่ว นตําบลตามกฎหมาย และเป็น ผู้บังคับ บัญ ชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 8) จํานวน 1 คน เป็นข้าราชการประจํา
สูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบควบคุม
และดูแลข้าราชการประจําให้เป็นไปตามนโยบายและอํานาจหน้าที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายรายละเอียดตามแผนผังโครงสร้าง ดังนี้
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โครงสร้างการแบ่งงานภายในราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน

เลขานุการ จํานวน 1 คน
คน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 8)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 6)

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง 7)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานก่อสร้าง

งานบริหารงานบุคคล

งานบัญชี

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานนโยบายและแผน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานประสานสาธารณูปโภค

งานกฎหมายและคดี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

-18-

2. จํานวนบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มีข้าราชการจํานวน 12 คน ลูกจ้างประจํา 3 คน พนักงาน
จ้าง 23 คน และบุคลากรทางการศึกษา 10 คน รวมองค์การบริหารส่ว นตํา บลท่ายาง มีพนักงานสํา หรับ
ปฏิบัติงานในองค์กรและปฏิบัติงานสําหรับพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดจํานวน 48 คน

3. การคลังท้องถิ่น
การบริหารรายรับ-รายจ่าย ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
รายการ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

ปี พ.ศ.2555
39,804,451.31
22,027,573.11

ปี พ.ศ.2556
46,764,386.83
29,874,792.68

ปี พ.ศ.2557
47,445,123.15
36,873,059.67

4. ทรัพย์สินและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
ตามบัญชีทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ณ 31 มีนาคม 2557 มีทรัพย์สิน
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
1. รถยนต์ (ส่วนกลาง) จํานวน 1 คัน
2. รถขยะ
จํานวน 2 คัน
3. รถจักรยานยนต์
จํานวน 3 คัน

5. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ
- ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากหญ้าของตําบล
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตําบลท่ายางเป็นชุมชนปลอดภัย น่าอยู่
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- สร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง
- สร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตําบลทั้งร่างกายและจิตใจ
- รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบําบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตําบล
- พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน
- ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน
- พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1. ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. การคมนาคม ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ลูกรัง เกิดฝุ่นละออง สะพานชํารุด แคบ น้ํากัดเซาะ
ถนน คูระบายน้ํา
3. ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
4. ยาเสพติด
5. น้ําเสีย ขยะ
6. อุบัติเหตุจราจร
7. การดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
8. อุทกภัย ภัยแล้ง ลําคลองตื้นเขิน
9. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
10. ขาดสถานที่ออกกําลังกาย
11. การมีส่วนร่วมของประชาชน
12. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
13. โรคติดต่อและไม่ติดต่อเรื้อรัง
14. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
15. การบุกรุกที่สาธารณะ
16. การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ และกลุ่มมวลชน ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒ นาในอนาคตขององค์การบริห ารส่ว นตําบลท่ายาง ด้ว ยเทคนิค SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) มีดังนี้
จุดแข็ง
1. เป็นองค์กรที่สามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ประชากรร้อยละ 70 ของตํา บลท่า ยางประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํา สวนยางพารา
ปาล์มน้ํามัน
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน
4. มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
5. พื้นที่อยู่ใกล้ตัวอําเภอทุ่งใหญ่ การเดินทาง การติดต่อสื่อสารสะดวก

-20จุดอ่อน
1. ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
2. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน
3. มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. การพัฒนาทางด้านการเกษตรขาดการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (เกษตรกร
ภาคเอกชน และภาครัฐ) ทําให้การพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขปัญหาไม่เป็นรูปธรรมและขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
5. ขาดการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร ระบบการขนส่งสินค้า/โลจิสติกส์เพื่อการกระจาย
สินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โอกาส
1. การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ขนาดตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ขึ้น
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อิสระแก่
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
3. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และด้าน
อาหารปลอดภัย
4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ
6. นโยบายรั ฐ บาลสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีบ ทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
7. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละ
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล
อุปสรรค
1. นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นรูปธรรม
2. ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
3. การเกิดปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกไม่สามารถควบคุมและคาดคะเนได้ ทําให้สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพและการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
5. ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและอาจเกิด
โรคระบาด
6. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต ทําให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไป เกิดปัญหาสังคม เช่น ติดเกมส์ เล่นการพนัน และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลต่อสุขอนามัย เช่น โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายางได้พัฒนาท้องถิ่นตลอดมา ซึ่งผลการพัฒนาท้องถิ่นสรุปได้
ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้างถนน ท่อลอดเหลี่ยมต่างๆ ทางระบาย
น้ําในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา และส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ของเกษตรกร
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการรณรงค์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ
เช่น ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า และโรคอื่นๆ
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดอบรมสร้างจิตสํานึก ในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
5. ด้านการบริหารจัดการ โดยการปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลกรในหน่วยงาน รวมถึงจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความเพียงพอ และ
พร้อมที่จะให้บริการประชาชน

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิง่ แวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
รวมทั้งหมด

จํานวน
โครงการ

ปี 2558

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

34

41,220,500

2

ปี 2559

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

20

38,335,000

1,000,000

6

35

13,219,000

1

รวม 3 ปี

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

23

46,376,250

77

125,931,750

1,220,000

2

100,000

10

2,320,000

41

11,759,000

37

12,179,000

113

37,157,000

50,000

3

5,175,000

2

150,000

6

5,375,000

15

12,940,000

9

1,240,000

9

1,240,000

33

15,420,000

87

68,429,500

79

57,729,000

73

60,045,250

239

186,203,750
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ผลการดําเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปี 2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

จํานวน
โครงการ
34
2
35
1
15
87

แผนดําเนินงาน
งบประมาณ
งบประมาณตาม
ตาม
แผนพัฒนา
จํานวนโครงการ
ข้อบัญญัติฯ
ปี 2557
ปี 2557
41,220,500
22
14,311,300
1,000,000
2
70,000
13,219,000
30
16,109,770
50,000
1
92,000
12,940,000
7
754,900
68,429,500
62
31,337,970

คิดเป็นร้อยละ
45.67
0.22
51.41
0.29
2.41
100

ข้อมูลจากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนา
ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ จํานวน 87 โครงการ งบประมาณ 68,429,500.- บาท โดยมี
โครงการที่ได้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 และจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปี 2557
จํานวน 5 ยุทธศาสตร์ จํานวน 62 โครงการ งบประมาณ 31,337,970.- บาท
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 51.41 ของงบประมาณที่ได้ดําเนินการทั้งหมด และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ
งบประมาณที่ได้ดําเนินการทั้งหมด
สรุปได้ว่า ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไปในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
ซึ่งทั้งสองยุทธศาสตร์ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 การประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2557
จํานวนเงินการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

จํานวน
โครงการ
16
2
23
1
6
48

งบปกติ

เงินสะสม

8,496,848
35,200
14,409,415
91,600
629,041
23,662,104

รวม

คิดเป็นร้อยละ

-

35.91
0.15
60.89
0.39
2.66
100

8,496,848
35,200
14,409,415
91,600
629,041
23,662,104

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

-23ข้อมูลจากตาราง พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง ได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี
2557 โดย ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากเงิน
รายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง จํานวน 23,662,104.- บาท

ส่วนที่ 4
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์หลักทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน
มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน

2. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ดํ า รงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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3. นโยบายของคณะรัฐมนตรี
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช้ ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบัน หลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกและความผูกพัน ภักดีของคนอีกเป็น จํา นวนมาก ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติร าชการและการพัฒ นา ตลอดจนเร่ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย่ า งที่ทรงวางรากฐานไว้ ใ ห้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย
-การบริหารจัดการชายแดน
-การสร้างความมั่นคงทางทะเล
-การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
-การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
-การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเล รองรับ การพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษตามแนวชายแดน โดยใช้ร ะบบเฝ้า ตรวจที่ มี
เทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อ
การร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรั กษาอธิ ป ไตย และผลประโยชน์ข องชาติ ปลอดพ้น จากการคุ กคามทุ กรู ป แบบ ส่ง เสริ มและพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
นํา ไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิต อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่ว มมือระหว่า งภาครั ฐ กับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการ

-26พัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคง
ภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะ
อาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบสําคัญ ของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้า งโอกาส อาชีพ และการมี ร ายได้ที่มั่ น คงแก่ผู้ที่ เ ข้า สู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่
และประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เ น้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จําเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรีย มความพร้ อมเข้ า สู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณ ภาพชี วิต และการมีง านหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบีย บสัง คม สร้ า งมาตรฐานด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิบ าลให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐ

-274. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาอาชีพ ในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อํา นาจการบริ ห ารจั ด การศึก ษาสู่ ส ถานศึ กษา เขตพื้ น ที่ การศึก ษา และองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้ส ถานศึกษาสามารถเป็น นิติบุคคลและบริห ารจัด การได้อย่า งอิส ระและ
คล่องตัว
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูแ้ ละคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียน การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีว ศึกษาและการศึกษาระดับ วิทยาลัย ชุมชน เพื่อสร้า งแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็ น เครื่องมื อช่ว ยครูห รื อเพื่อการเรีย นรู้ด้ว ยตัว เอง เช่น การเรี ย นทางไกล การเรีย นโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบ ทบาทสํ า คัญ ในการปลูกฝังคุ ณธรรม จริย ธรรม ตลอดจนพั ฒ นาคุณภาพชีวิต สร้ า งสัน ติสุข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นํา ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ ภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

-284.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้า งสรรค์งานศิล ปะและวัฒ นธรรมที่เ ป็น สากล เพื่ อเตรีย มเข้ า สู่เ สาหลักวั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สา
ธารระให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกัน สุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่ว นอย่า งมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒ นาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่ว มลงทุน และการใช้ท รัพยากรและ
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวยวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้น
การแพร่ระบาดได้ทันท่วงที
5.4 ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาการเกิ ด อุ บั ติเ หตุ ใ นการจราจรอัน นํ า ไปสู่ก ารบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฎิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
5.6 ประสานการทํา งานระหว่า งภาคส่ว นต่า งๆ ในสังคม เพื่อป้องกัน และแก้ปัญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้
มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทัน สมัย และให้มีความร่ว มมือทั้งระหว่า งหน่ว ยงานในประเทศและหน่ว ยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทัน ที
ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้

-296.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัด ทํา ไว้ โดยนําหลักการสํา คัญ ของการจัดทํา งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ ให้
ความสํ า คั ญ ในการบู ร ณาการงบประมาณ และความพร้ อ มในการดํ า เนิ น งานร่ ว มนํ า แหล่ ง เงิ น อื่ น มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ําซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้น
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุน ในโครงสร้า งพื้นฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่ง
จะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และการตลาดเงิน
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช่กลไกตลาดดูแล
ราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ําผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่น า เป็นต้น ให้ส ะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้น ตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่นๆ ที่จะช่วยให้ระบบการขนส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น
6.6 ชักจูง ให้นักท่องเที่ย วต่า งชาติเข้ามาเที่ย วในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเด่ น ร่ ว มกั น หรื อ จั ด เป็ น กลุ่ ม ได้ เช่ น กลุ่ ม ธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ํา พุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒ นาจากวิถีชีวิต ชุมชน รวมทั้งพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.7 ในระยะยาวต่ อ ไป ประสานนโยบายการเงิ น และการคลัง ให้ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อที่ จ ะ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม

-306.8 แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหาขาด
แคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหา
น้ํา ท่ ว มเฉพาะพื้ น ที่ ให้ ล ดลงโดยเร็ว ไม่ กระทบต่ อพื ช ผล ส่ว นภาวะภัย แล้ งจนเกิด การขาดแคลนน้ํา เพื่ อ
การเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งดําเนินการสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มาก
ที่สุด ซึ่งจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บ ริ โ ภคระมัด ระวัง ที่จ ะใช้อ ย่า งฟุ่ มเฟือ ย รวมถึ งดํ า เนิน การให้มี การสํ า รวจและผลิต ก๊า ซธรรมชาติ และ
น้ํามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส
เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
6.11 บริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งรั ฐ บาลที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง จํ า นวนสู ง มากกว่ า
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
-ด้า นการขนส่ งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้ า ขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของ
ประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทําได้ทันที
-ด้า นคมนาคมทางอากาศ โดยปรับ ปรุ งท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ ร ะยะที่ 2 ท่ า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อม
บํารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ระดับสากล รวมทั้งการใช่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น
-ด้านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและชายฝั่งทะเล เพื่อ
ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ําเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ําลึก

-316.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบราง เพื่อทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบํา รุงรักษาและการบริ ห ารจัด การ ซึ่งจะช่ว ยสนับ สนุน การพัฒ นาระบบรางให้เ ป็ น
โครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการ
ประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและมาตรการที่
จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่มีปัญหาด้านการเงินและการดําเนินงานให้เกิดผลในทาง
ปฏิ บั ติ ตลอดจนพิจ ารณาความจํ า เป็ น ในการคงบทบาทการเป็ น รั ฐ วิส าหกิ จ แต่ ล ะแห่ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ
ส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บ ริการได้อย่า งมีป ระสิทธิภาพ และสามารถให้บ ริการประชาชนได้ต ามมาตรฐานที่
กํา หนดไว้ รวมทั้งมีการบริห ารจัด การหนี้ทั้ง ในส่ว นที่รั ฐ บาลและรั ฐ วิส าหกิจ รับ ภาระอย่า งโปร่ง ใสและมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
ส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของ
กลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนา
วัต ถุดิบ และกระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิ จั ย เกษตรแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรและแก้ ไ ขปั ญ หาที่ สํ า คั ญ ของประเทศ เป็ น ต้ น ส่ ง เสริ ม
อุต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ส่ง เสริม อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ก ารออกแบบและสร้ า งสรรค์ และส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้า นการปรับ ปรุงประมิทธิภ าพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ

-326.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิต ภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง และ
โทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการ
ค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทํา
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบ
พิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อดึงดูดให้มีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอคล้องกับข้อตกลง
ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อ
ขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
7.3 พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงานวิชาชีพ
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโ ดยคํา นึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภาคและภูมถาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ํา
โขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความ

-33ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการราย
ย่อยสู่ต ลาดที่กว้า งขวางยิ่งขึ้น ทั้ง ในประเทศและระหว่า งประเทศและขณะเดีย วกัน ก็ช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วย
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสิน ค้า ข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยระยะแรกให้ความสําคัญ กับ ด่า น
ชายแดนที่สําคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่
ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ํา
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้ เ คี ย งกั น และจั ด ระบบบริ ห ารงานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรมให้ มี เ อกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และ
การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ต รงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดัน งานวิจัยและพัฒ นาไปสู่การใช้ป ระโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ําและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ
ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่
เอื้ออํานวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จําเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย

-348.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัย และพัฒ นา และด้า นนวัต กรรมซึ่งเป็น โครงสร้างพื้น ฐานทางปัญ ญาที่สํา คัญในการ่อยอดสู่การใช้เ ชิง
พาณิช ย์ของภาคอุต สาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้น ที่ต่างๆ เช่น การพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ ทั น สมั ย และสร้ า งบรรทั ด ฐานในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ธรรม
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ําและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขา
ให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการ
ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น คํ า นึ ง ถึ ง ขี ด จํ า กั ด และศั ก ยภาพในการฟื้ น ตั ว สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง และแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งให้การคุม้ ครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่
สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ ได้ก็จ ะผ่อนผัน ให้ต ามความจํา เป็น โดยใช้มาตรการทางการบริห ารจัด การ มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอัน
เป็นบ่อเกิดขอเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายด้านที่ดินใน
ภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้อง
เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดิน
เพื่อให้เป็นกลไกในการนําทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9.4 บริหารจัด การทรัพยากรน้ํา ของประเทศให้เ ป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัด ให้มีแผนบริห ารจัด การทรัพยากรน้ํา ของประเทศและมีกระบวนการบูร ณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทําแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ําซ้อนมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้ง
หรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ําพร้อมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการ
บริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย

-359.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วย
การแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็น
พิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วน
จากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกํากับ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงอละอันตรายที่
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถ
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กับ นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครั ฐ ที่มีประสิทธิภ าพไว้ ในระบบ
ราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดําเนินการได้
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กํ า หนดผู้รับ ผิด ชอบที่ชัด เจน ขั้น ตอนที่แ น่น อน
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา
หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ
นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ

-3610.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้สะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณา
การ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้า ยบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
10.7 ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อข่ า ยต่ า งๆ ที่ จัด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อื่นๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน
เดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ

-3711.2 เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่
จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมาย
มหาชน การดํา เนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เ จ้า หน้าที่ของรั ฐใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของ
รัฐ
11.4 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดําเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจน
และผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่
เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และ
การไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

4. การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
มีหลักการมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่ชัด เจนยิ่งขึ้ น ในทุกระดับ ยึด คนเป็น ศูน ย์กลางของการพัฒ นาให้ความสํ า คัญ กับ การสร้า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
“สังคมอยู่ร่ว มกัน อย่า งมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้า งสังคมเป็น ธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

-384. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
-สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทยควบคู่ กั บ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
-การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการพัฒนาประเทศ
-การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มช่องทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
-การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและตระหนั ก ถึ ง
ผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
-การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
-การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
-การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
-การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
-การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
-การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
-การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
-การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
-การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
-การสร้า งความมั่น คงด้านพลังงานชีว ภาพเพื่อสนับสนุน การพัฒ นาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร
-การปรับ ระบบบริห ารจัด การภาครั ฐเพื่อเสริมสร้างความมั่น คงด้า นอาหารและ
พลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีแนวทาง
สําคัญ ดังนี้
-การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
-การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม
-การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
-การพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
-การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
-การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-การเข้า ร่ว มเป็นภาคีความร่ว มมือระหว่า งประเทศและภูมิภ าคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
-การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
-การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย
-การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
-การส่งเสริมให้ป ระเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเซีย
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
-การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับ องค์กรระหว่า ง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทางสําคัญ
ดังนี้
-อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
-การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กัน ด้ า นการค้ า จากเงื่ อ นไขด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและวิ ก ฤติจ ากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
-การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
-การควบคุมและลดมลพิษ
-การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
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5. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณ 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา
ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ
รัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการ บูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy) ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัด สรรงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ
สมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ : 1.รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่
2.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3.ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
1.การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3.การลดรายจ่าย
4.การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
20 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุล และปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
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ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
1.ด้านเกษตร
1. แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
2.ด้านอุตสาหกรรม
3. แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
4. กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต ( Bio –Plastic , ect.)
5. การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
6. การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3 . ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ 7. แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
บริการ
8. เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี
9. ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4.โครงสร้างพื้นฐาน
10. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
11. การลงทุนการให้บริการและการใช้ประโยชน์ ICT
12. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน
5.พลังงาน
13. นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
14. การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
15. การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
6.การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ 16. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสิน ค้า บริการ และการลงทุนเพื่อ
ในภูมิภาค
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
17. แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
18. ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
19. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
7.การพัฒนาขีดความ
20. การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน ( 100 ดัชนีชี้วัด )
สามารถในการแข่งขัน
21. การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand
8.การวิจัยและพัฒนา
22. ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
23. Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S&T
24. การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
25. การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
9.การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละ 26. การพัฒนาเมืองหลวง
เมื องเพื่ อเชื่อ มโยงโอกาส 27. การพัฒนาเมืองเกษตร
จากอาเซียน
28. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
29. การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
30. การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
31. การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
32. การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
33. ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
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ทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
1 . ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 1. ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT
การศึกษา
ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
2. พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.การยกระดั บ คุ ณ ภาพ 3. การจัดระบบบริการ กําลังพลและงบประมาณ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ 4. การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาธารณสุข
5. สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม 6. การพัฒนาระบบสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 7. กองทุนสตรี
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
4.การสร้ า งโอกาสและ 8. กองทุนตั้งตัวได้
รายได้ แ ก่ วิ ส าหกิ จ ขนาด 9. กองทุนหมู่บ้าน
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม 10. โครงการ SML
(SMEs) และเศรษฐกิ จ 11. โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร
ชุมชน
5.แรงงาน
12. การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการ
13. การจัดการแรงงานต่างด้าว
14. การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึง
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.ระบบยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ลด 15. การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
ความเหลื่อมล้ํา
7. ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร 16. การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
คอร์ รั ป ชั่ น สร้ า งธรรมา 17. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน
ภิบาลและความโปร่งใส
8.การสร้ า งองค์ ค วามรู้ 18. ภาคประชาชน
เรื่องอาเซียน
19. ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
20. บุคลากรภาครัฐ

-43ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
1.การพัฒนาเมืองอุตสาห1. พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน
กรรมเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน
2.การลดการปล่อยก๊าซเรือน 2. การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
3. การปรับกฎระเบียบ ( เช่น green building code)
4. ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3. น โ ย บ า ย ก า ร ค ลั ง เ พื่ อ 5. ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
6. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
4.การจัดการทรัพยากร7. การปลูกป่า
ธรรมชาติและบริห ารจัด การ 8. การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ํา
น้ํา
9. พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
5.การเปลี่ ย นแปลงสภาวะ 10. การป้องกันผลกระทบและปรับตัว ( mitigation and adaptation)
ภูมิอากาศ
11. การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดําเนินการ
1.กรอ บแน ว ทา งแล ะกา ร 1. ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
ปฏิรูปกฎหมาย
2. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
3. ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ
2.การปรั บ โครงสร้ า งระบบ 4. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ ด้วยการ
ราชการ
สร้ า งความพร้ อ มในการบริ ห ารการจั ด การแบบบู ร ณาการ โดยมี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง
5. ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service
3.การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 7. บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สําหรับอนาคต
8. พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐสูป่ ระชาคมอาเซียน
4.การปรับโครงสร้างภาษี
9. ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
5.การจัดสรรงบประมาณ
10. พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล
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6.การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
7.การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงใน
อาเซียน
8.การปฏิรูปการเมือง

แนวทางการดําเนินการ
11. สํารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
12. บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13. ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555-2559
14. การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอาเซียน
15. กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

6. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1
และมาตรา 53/2 บัญ ญัติ ให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ทํา แผนพัฒ นาจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับแนวคิด“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ

-452.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจ พื้น ที่อรัญ ประเทศ-สระแก้ว -ปราจีน บุรี พื้นที่เ ศรษฐกิจ ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่ สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พัฒ นาพื้น ที่เ ชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวเหนือ -ใต้ (North South
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนว
เศรษฐกิจ หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทราสระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โดยเน้น พื้น ที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และตะวัน ออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน
2.3 พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้า
อาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้าง
งานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ
IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคม
ขนส่งทางทะเล
(3) พัฒ นาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกัน ที่ดีเ พื่อเสริมสมรรถนะการ
พัฒนา โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนด้อย
โอกาสให้สามารถพึ่งตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและ
รายได้ และการอํานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(4) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมระดั บ ชุ ม ชน โดยสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาส
การมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะ
การใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด

-46(5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิง
นิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
(1) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ ง อ่ า วไทย ประกอบด้ ว ยชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาล์ม พัฒนาการปลูก
ข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเลและการเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ
(2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ
ตรัง เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว
(3) กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ช ายเลน ประกอบด้ว ย สงขลา สตูล ปัต ตานี ยะลา และ
นราธิวาส เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอํานวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐ
และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทําและยกระดับ
คุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒ นาความร่วมมือกับ ต่างประเทศ และการ
บริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของ
ประเทศ
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ํามันแบบ
ครบวงจร
(3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนังและลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทํางานในต่างประเทศ
(8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ
(9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)
(11) โครงการฟื้นฟูการทํานาในพืน้ ที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐาน
รากของชุมชนที่เข้มแข็ง
นิยาม : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร”
1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ํามัน) โดยมีเข็มมุ่ง
สู่อนาคต ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกล้าพันธ์พืชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถรองรับการแข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในและต่างประเทศมุ่งพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
กล้าพันธุ์ยางพาราและปาล์มน้ํามันคุณภาพที่มีศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ปลูกของกลุ่มจังหวัด
ประเทศ และประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนากลุม่ จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามัน
3. การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ํามันด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ
ดําเนินการได้ในพื้นที่ ผสมผสานการบูรณาการร่วมของภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดโดยมุ่งสร้างให้เกิดในมิติ
วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลผลิตยางพารา และ
ปาล์มน้ํามันให้เป็นตราสินค้าที่สร้างงานสร้างอาชีพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุม่ จังหวัด
4. การพัฒนากลุม่ จังหวัดให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรูก้ ารพัฒนาพืชเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ เป็นนัก
จัดการยางพารา ปาล์มน้ํามันที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูง
1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และ
สัตว์น้ํา โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต ดังนี้
1. การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้เป็นแหล่งผลิต แปรรูป และสร้างสรรค์คุณค่า
เพิ่มจากผลผลิตการเกษตรที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในการ
ส่งออกสูป่ ระชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบด้วย ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ํา
2. การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นคลังสินค้าเกษตร คลังอาหารของประเทศใน
พื้นที่ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และประชาคมอาเซียน
4. การพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การการเกษตรอย่า งมืออาชีพแก่ส ถาบัน เกษตรกร
เกษตรกรที่ทําการเกษตรเพื่อการค้าและการส่งออก พร้อมการสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุม่ จังหวัดสูส่ ากล
5. การเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรของกลุ่มจังหวัดให้เป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในมิติอาเซียนและนานาชาติ
6. การสร้างแบรนด์จากผลผลิตการเกษตรให้เป็นตราสินค้าของกลุ่มจังหวัดฯที่สร้างงานสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุม่ จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด
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1. การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัดให้โดดเด่นศักยภาพแข่งขันได้ ในระดับการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ
- Green and Romantic Island ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย อ่าวขนอม หมู่
เกาะทะเลใต้
- เส้นทางสายพุทธรรมลังกาสุกะ-ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแก้วพัทลุง-พระบรมมหาธาตุ
นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี-พระธาตุสวี ชุมพร
- เส้นทางท่องเที่ยวนิเวศป่าเขา (โฮมสเตย์-ไทยสปานานาชาติ เส้นทางเทือกเขาบรรทัต
โอโซนอาเซียน@ลานสกา การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศป่าเขาที่เขาสก-คลองพนม-เขื่อนรัชชประภา การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง)
2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มุง่ สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความอุน่ ใจแก่นักท่องเที่ยว
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ระดับ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
4. การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตสําคัญของกลุม่ จังหวัด ผลผลิต
ชุมชนกับกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุม่ จังหวัด
5. การเปิดตลาดและเจาะกลุม่ ลูกค้าการท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
นิยาม : “การสร้างสรรค์เมืองเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง” โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต ดังนี้
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในมติในประเทศประชาคม
อาเซียนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ชุมชน
2. การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแก่กลุม่ จังหวัด
3. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพที่เข้มแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
1. พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่
ระบบเศรษฐกิจ
2. การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3. สินค้าเกษตรปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก
4. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน
การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ บ นฐานทรั พ ยากรและ
เอกลักษณ์ของพื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคมนาคมขนส่ ง และระบบ
โลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์เชิง
ยุทศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
1.1ยางพาราและปาล์ม
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ น้ํามันมีศักยภาพการ
เพิ่ ม มู ล ค่ า พื ช เศรษฐกิ จ แข่งขันทางเศรษฐกิจและ
ยางพารา
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
และปาล์มน้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการแปรรูป
ยางพารา (ล้านบาท)
3.อัตราการสกัดน้ํามัน
ปาล์ม (Palm oil yield)
(ร้อยละ)
4.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตปาล์ม
น้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
2.1การท่องเที่ยวได้รับ 1.ร้อยละของรายได้จาก
การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืนบน การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
น า น า ช า ติ บ น ฐ า น ฐานทรัพยากรที่
2.ร้อยละของ
ทรัพยากร
หลากหลายและ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
และเอกลักษณ์ของพื้นที่ เอกลักษณ์ของพื้นที่สู่
ระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
1.1.1บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ํามันแบบครบ
วงจร (การผลิตขั้นต้นการ
แปรรูป การตลาด) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพลด
ต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

2.1.1ใช้ความหลากหลาย
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ก า ร
ท่องเที่ยวสร้างเอกลักษณ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และเชิงสุขภาพ
2.1.2บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน
2.1.3ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ประเพณีวัฒ นธรรมและ
สินค้า OTOP อันเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่สร้าง
จุ ด เด่ น จุ ด ขายทางการ
ท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาสินค้าเกษตร
ให้ปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานทางคมนาคม
ข น ส่ ง แ ล ะ ร ะ บ บ โ ล จิ
สติ ก ส์ ใ ห้ ร องรั บ การค้ า
การลงทุน การท่อ งเที่ย ว
การเกษตรและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์เชิง
ยุทศาสตร์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

2.1.4ลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัย
พิบัติและสาธารณภัยใน
แหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางท่องเที่ยว
3.1การเป็นแหล่งผลิต
1.ไม้ผล (มังคุด,ลองกอง, 3.1.1เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ
อาหาร ปลอดภัยและมี เงาะ,ทุเรียน)
ศั ก ยภาพไม้ ผ ลและกุ้ ง
ศักยภาพ(ปริมาณและ
- จํานวนฟาร์มที่ผ่านการ ทะเลด้วยกรอบมาตรฐาน
คุณภาพ) ในการส่งออก เตรียมความพร้อมตาม GAP ให้สามารถแข่งขัน
กรอบมาตรฐาน GAP
กับผู้ผลิตอื่นๆ ในกลุ่ม
2.กุ้งทะเล
ประชาคมอาเซียนได้
- จํานวนฟาร์มที่ผ่านการ 3.1.2ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง
เตรียมความพร้อมตาม ท ะ เ ล ด้ ว ย วิ ท ย า ก า ร
กรอบมาตรฐาน GAP
ส มั ย ใ ห ม่ ต า ม
มกษ 7401-2552
มาตรฐานสากลเพื่อรับมือ
(ฟาร์ม)
กับโรคระบาด
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
3.1.3ส่งเสริมการจัดการ
ผลผลิตกุ้งทะเล
ปศุสัตว์แบบครบวงจร
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ
4.1การคมนาคมขนส่ง
1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม 4.1.1พั ฒ น า โ ค ร ง ข่ า ย
และระบบโลจิสติกส์ของ จังหวัด (GPP) สาขาการ ค ม น า ค ม ข น ส่ ง แ ล ะ
กลุ่มจังหวัดเพิ่มศักยภาพ ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์เพื่อรองรับ
ในการแข่งขันและพัฒนา และการคมนาคมเพิ่มขึน้ ก า ร เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
คุณภาพชีวิต
อาเซียน
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8. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
คํานิยามวิสัยทัศน์
คําจากวิสัยทัศน์

หมายถึง

นครแห่งการเรียนรู้

ระบบการจั ด การความรู้ และกระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนและกลุ่มคน เพื่อสร้างคุณภาพของคนนครให้สามารถเรียนรู้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

นครแห่งการเกษตร

ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล เกษตร
อุตสาหกรรมมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด การเกษตรของ
จังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎี
พอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นครแห่งการท่องเที่ยว

การบริห ารจัด การการท่องเที่ย วของจังหวัด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้ง ในด้า นแหล่ ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และกิจกรรม
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ทั้ ง ปี ด้ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพการเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การตลาด ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ยึ ด หลั ก การไม่ ทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒ นาการท่ องเที่ ย วที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ และระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด

นครที่น่าอยู่

นครศรีธ รรมราชเป็ น เมือ งที่น่ า อยู่ เมือ งสีเ ขีย วที่ เ ป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม เป็น เมื อ ง
พลังงานสะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง

เมืองที่มีความมั่นคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคที่มี
คุณภาพ ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิ ต และทรัพย์สิน มีความมั่น คงด้า นอาหาร
อาชีพและรายได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีที่อยู่ที่กิน มีอาชีพมีรายได้ มีสุขภาพกาย จิต
(12 มิติ) ที่ดี มีการอนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความ
ประชาธิปไตย ที่ยึดหลักนิติรัฐ
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1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม (นครแห่งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม)
3. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ
เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละวั ฒ นธรรมระดั บ
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา
สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอทุ่งใหญ่ พ.ศ.2558-2561
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจเกษตรคู่การค้า พัฒนาการเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีพัฒนาคน และพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ
2. ขจัดปัญหาความยากจน
3. พัฒนาองค์กรและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
4. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตร การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพอื่นๆ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. เสริมสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอําเภอทุ่งใหญ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารการเกษตรที่มีคุณภาพและครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสังคมอยู่ดี มีสุข

10. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช (พ.ศ.2559-2561)
วิสัยทัศน์
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ.2559-2561) ได้กําหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปี พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
เป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

-54ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. ส่งเสริมการผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสําคัญกับความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
มูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต้นน้ําและลุ่มน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบ
ช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ําแล้งและน้ําท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการน้ําเสีย
3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ใน
ขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน
การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

-555. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ
ชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัด
แยกขยะ ในแหล่งกําเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกําจัด
ขยะ แบบรวมศูนย์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วม ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิต สํา นึ กและมีส่ว นร่ว มในการบริห ารจัด การทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาใน
ทุกด้าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผู้เสพย์และ
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้า
ระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

-567. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา สา
ธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึ่งพาตนเองได้
11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทําและใช้แผน
ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยง
กับระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน
ลดขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

-573. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล
4. พัฒ นาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่า งสม่ํา เสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้า ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีใน
การพัฒนา

11. การพัฒนาตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง มีดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“การศึกษาดี ท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนา
1. ส่งเสริมพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต. ให้มีการบริหารจัดการที่ดี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก
6. ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ชุมชนและสังคม
8. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

-589. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิน่ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
10. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
(2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(2) การบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ
(3) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
(5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
(6) พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬา
(7) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
(3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
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12. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง (พ.ศ.2559-2563)
ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

แนวทางที่ 1-6

แนวทางที่ 1-4

แนวทางที่ 1-4

แนวทางที่ 1-6

แนวทางที่ 1-5

ย.1

ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

แนวทางที่ 1-2

แนวทางที่ 1-7

แนวทางที่ 1-3

ผลผลิต/โครงการ

แนวทางที่ 1-4

โครงการ

แนวทางที่ 1-2

โครงการ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อบต.ท่ายาง

โครงการ

ย.5

โครงการ

ย.4

โครงการ

ย.3

โครงการ

ย.2

โครงการ

ย.1

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

โครงการ

ย.1

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-60ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์ อปท.นศ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร การพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํา
นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิ
การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคน
ชีวิต
นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต.ท่ายาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริหารจัดการ
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13. แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
Strategy map
การศึกษาดี ท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอพียง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ท่ายาง

แนวทางการ
พัฒนา

พันธกิจ 1

พันธกิจ 2

พันธกิจ 3

เป้าประสงค์
1-2

เป้าประสงค์
1-2

เป้าประสงค์
1-7

ย.1

แนวทาง
1-2

พันธกิจ 4

เป้าประสงค์
1-2

พันธกิจ 5

เป้าประสงค์
1-3

ย.2

ย.3

ย.4

ย.5

แนวทาง
1-2

แนวทาง
1-7

แนวทาง
1-2

แนวทาง
1-3

พันธกิจ
พันธกิจ 1
- ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน มีระบบ
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
1. โครงสร้างพื้นฐานได้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
มาตรฐานมีความสะดวก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปลอดภัย
2. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและ
การเกษตรอย่างพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนา
เส้นทางการคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัย
2. แนวทางการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

พันธกิจ 2
- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร กลุ่มอาชีพ
การตลาดและการแก้ไข
ปัญหาราคาผลผลิต

1. ประชาชนพึ่งพา
เกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ

1. แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้ให้
เพียงพอต่อการดํารงชีพ
2. แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้
ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 3
- พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
- ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรค
- ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา การอนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. พัฒนาคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
2. ป้องกันและควบคุม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โรค
3. ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
4. การจัดการศึกษา
5. รักษาความสงบ
เรียบร้อยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

1. แนวทางการ
สงเคราะห์ และพัฒนา
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
2. แนวทางการบริการ
ด้านสาธารณสุข รณรงค์
ป้องกัน การแพร่ระบาด
โรคติดต่อ ไม่ติดต่อ
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- ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ
- การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
- ส่งเสริมสถานที่ออก
กําลังกาย
- การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เป้าประสงค์
6. ประชาชนมีความ
สนใจในด้านกีฬาเพื่อ
สุขภาพและนันทนาการ
7. ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
3. แนวทางการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
4. แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งใน
และนอกระบบ
5. แนวทางการส่งเสริม
การจัดระเบียบชุมชน
สังคม การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
6. แนวทางการ
พัฒนาการกีฬาและ
เสริมสร้างโอกาส ให้
ประชาชนได้ออกกําลัง
กายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออก
กําลังกายและเล่นกีฬา
7.แนวทางการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการควบคุม
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
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พันธกิจ 4
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
ยั่งยืน
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะ มลพิษและสิ่งปฏิกูล

เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสํานึกในการ
จัดการขยะ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. แนวทางการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการกําจัดขยะ มลพิษ
และสิ่งปฏิกูล

พันธกิจ 5
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหาร
จัดเก็บรายได้
- พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาศักยภาพของ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
บุคลากรให้มี
พัฒนาการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
3. พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กร

1. แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
3. แนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ปี 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

21

45,404,000

10

8,010,000

13

12,480,000

44

65,894,000

1.2 แนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

23

12,600,000

15

7,100,000

10

4,400,000

48

24,100,000

รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ

44

58,004,000

25

15,110,000

23

16,880,000

92

89,994,000

2

400,000

4

1,000,000

3

400,000

9

1,800,000

2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนว
ทางพระราชดําริ
รวม

1

500,000

2

320,000

1

500,000

4

1,320,000

3

900,000

6

1,320,000

4

900,000

13

3,120,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
สะดวก ปลอดภัย

ปี 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

5

5,964,000

6

6,064,000

6

6,064,000

17

18,092,000

3.2 แนวทางการบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ป้องกัน
รักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

8

938,000

8

808,000

7

758,000

23

2,504,000

3.3 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6

1,180,000

6

210,000

6

200,000

18

1,590,000

3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอก
ระบบ

15

3,885,000

9

2,555,000

9

2,605,000

33

9,045,000

3.5 แนวทางการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
3.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาส
ให้ประชาชนได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเล่นกีฬา

6

400,000

2

200,000

4

350,000

12

950,000

4

230,000

6

1,530,000

5

260,000

15

2,020,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการส่งเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ปี 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.7 แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

จํานวน
โครงการ
3

ปี 2560

300,000

จํานวน
โครงการ
3

งบประมาณ

ปี 2561

300,000

จํานวน
โครงการ
3

งบประมาณ

รวม 3 ปี

300,000

จํานวน
โครงการ
9

งบประมาณ

งบประมาณ
900,000

รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

47

12,897,000

40

11,667,000

40

10,537,000

127

35,101,000

3

150,000

4

250,000

4

250,000

11

650,000

4.2 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
มลพิษและสิ่งปฏิกูล

2

175,000

3

5,175,000

2

175,000

7

5,525,000

รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5

325,000

7

5,425,000

6

425,000

18

6,175,000

5

970,000

5

970,000

5

900,000

15

2,840,000

5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

ปี 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปี 2560

จํานวน
โครงการ
18

17,815,000

จํานวน
โครงการ
8

รวม

24

18,795,000

รวมทั้งหมด

123

90,921,000

5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

งบประมาณ

ปี 2561

รวม 3 ปี

490,000

จํานวน
โครงการ
9

14

1,470,000

15

1,420,000

53

21,685,000

92

34,992,000

88

30,162,000

303

156,075,000

งบประมาณ

510,000

จํานวน
โครงการ
35

18,815,000

งบประมาณ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นนําของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมและขนส่ง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
ความสะดวกในการ
เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
1,700,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสุนทร เสนเผือก
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)

1,600,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 เมตร
สัญจรไปมาและการ หนา 0.05 เมตร
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
6,371,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านควนเนียง-บ้านหน้าเกาะ (ช่วงที่ ๒) ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 เมตร
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)
สัญจรไปมาและการ หนา 0.05 เมตร
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

1,300,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าหอประชุม
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 เมตร
สัญจรไปมาและการ หนา 0.05 เมตร
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

960,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

6 บุกเบิกถนนสายควนปริง-ไสรา
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ บุกเบิกผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 1,000 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

1,500,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายควนนกหิน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 เมตร
สัญจรไปมาและการ หนา 0.05 เมตร
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 เมตร
สัญจรไปมาและการ หนา 0.05 เมตร
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
4,800,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขต ๑
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00
ความสะดวกในการ
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

390,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายชวน-จุฬาภรณ์พัฒนา 1
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
ความสะดวกในการ
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

1,360,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายเสน่ห์ ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

400,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านบางพอ-คลองสินปุน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)

วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโครง
การป้องกันน้ําท่วมหมู่ทั่ 1 และหมู่ที่ 9
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00
ความสะดวกในการ
เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
1,360,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

12 บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุชาติ ชูขันธ์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ บุกเบิกผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 1,000 เมตร
สัญจรไปมาและการ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

1,500,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

13 ปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านน้ําผุด
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร
สัญจรไปมา

200,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

14 บุกเบิกถนนสายบ้านควนไสปุด(ต่อจากเดิม) เพื่อให้ประชาชนได้รับ บุกเบิกผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร
สัญจรไปมา
15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายคลอง-ควนไสรา
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา

750,000
(งบ อปท)

1,500,000
(งบ อปท)

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านกํานัน-คลองชลประทาน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

17 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายละเมียดนายนิยม
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมปรับปรุงในบริเวณที่เสียหาย
ความสะดวกในการ
ระยะทาง 300 เมตร
สัญจรไปมา

18 บุกเบิกถนนสายบ้านจ่ากร-นายผิน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ บุกเบิกผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร
สัญจรไปมา

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหน้าเกาะ
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านกรุงหยันใต้-คลองสังข์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางจําปี
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
1,200,000
(งบ อปท)

100,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

750,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

1,200,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

960,000
(งบ อปท)

1,200,000
(งบ อปท)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ไร่เหนือ-หัวสะพาน-คลองสังข์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายควนสามร้อย-ทุ่งใหญ่
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

960,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าแขวงการทาง (บ้านนายสุเทพ)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

960,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอาจินต์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายขัน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

1,200,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หมู่บ้าน สวป.
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา

1,350,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
960,000
(งบ อปท)

1,350,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกส้มเหม้า-หมู่ที่ 11
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา
วัตถุประสงค์

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสรา
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร
ความสะดวกในการ
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
สัญจรไปมา

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายควนนกหิน หมู่ที่ 4 ตําบลท่ายาง เชื่อม
หมู่ที่ 5 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายไสเจาะป่า หมู่ที่ 8 ตําบลท่ายาง เชื่อม
บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตําบลกุแหระ
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
32 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายสะพานขี้หนอน หมู่ที่ 6 ตําบลท่ายาง
เชื่อมหมู่ที่ 8 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
1,350,000
(งบ อปท)

1,350,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

6,371,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/
อบจ.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

6,371,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/
อบจ.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ความสะดวกในการ
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
สัญจรไปมา
หนา 0.05 เมตร

6,371,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง/
อบจ.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางลูกรัง/หินผุ/ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน
คอนกรีตภายในเขต อบต.ท่ายาง
ความสะดวกในการ
เขต อบต.ท่ายาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน
สัญจรไปมา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
500,000
500,000
500,000
(งบ อปท)
(งบ อปท)
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นายสุเทพ ต่างสี - บ้านนายประทีป
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
สัญจรไปมา
300 ม. หนา 0.15 ม.

750,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

35 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเทียบ ต่างสี
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้าง
ความสะดวกในการ
6.00 ม. ระยะทาง 500 ม.
สัญจรไปมา

900,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน
นายประภาส หอมสูง-ถนนบ้านนายจรัส
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวกในการ
กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
สัญจรไปมา
500 ม. หนา 0.15 ม.

750,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ
สะดวกและความ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

43,354,000 7,860,000 12,380,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและท่อลอดเหลี่ยม ภายใต้แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างคูระบายน้ําบ้านควนหมอ (รูปตัว V) เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังภายใน คูระบายน้ํา กว้าง 1.50 เมตร
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1)
หมู่บ้าน
ยาว 200 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
450,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

2 ปรับปรุงคูระบายน้ําเขตที่ 1-5
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)

1,500,000
(งบ อปท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังภายใน คูระบายน้ํา กว้าง 1.50 เมตร
หมู่บ้าน
ยาว 500 เมตร

3 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านนายพันทูน- เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะถนน
บ้านนางแอบ
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)
4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ํา/ท่อหลอด
เหลี่ยมภายในเขต อบต.ท่ายาง

ท่อเหลี่ยมกว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร

เพื่อป้องกันน้ําท่วมขังและให้ ปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ํา
ประชาชนได้รับความสะดวก ท่อหลอดเหลี่ยมภายในเขต
อบต.ท่ายาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน

100,000
(งบ อปท)

2,050,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
น้ําไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

น้ําไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

50,000
(งบ อปท)

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชน

ลดการกัดเซาะขอถนน

กองช่าง

100,000
(งบ อปท)

100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
(งบ อปท) ของประชาชน

น้ําไม่ท่วมขังและลดการ
กัดเซาะขอถนน

กองช่าง

150,000

100,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

1 ปรับปรุงระบบประปาบ้านน้ําผุด
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งถังกรองน้ํา พร้อมแก้ไขระบบกรอง
น้ําใหม่ จํานวน 1 ชุด

2 ปรับปรุงท่อส่งน้ําประปาภายในหมู่บ้าน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

เปลี่ยนท่อส่งน้ําประปา ระยาทาง 1,500
เมตร

100,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

600,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

4 ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

เพื่อเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของประชาชน
ในหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านตามแบบที่
อบต.ท่ายาง กําหนด จํานวน 1 หลัง

500,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

5 ปรับปรุงระบบประปาบ้านควนหมอ
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ติดตั้งถังกรองน้ํา พร้อมแก้ไขระบบกรอง
น้ําใหม่ จํานวน 1 ชุด

500,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
500,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
600,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

6 ก่อสร้างระบบประปาบ้านยางคมพัด
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

7 ก่อสร้างระบบประปาบ้านกรุงหยันใต้
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

600,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

8 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหน้าแขวง
การทาง
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

600,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

9 ขยายเขตประปาบ้านควนมีชัย
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 1,000 ม.

200,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

การประปา
ส่วนภูมิภาค/
กองช่าง

ในพื้นที่
10 ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมระบบบ้าน
ควนเนียงเหนือ
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

600,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

11 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนเนียงใต้
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า
5 ลบ.ม./ชม.

1,000,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกสระน้ําพื้นที่ประมาณ 5 ไร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
500,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

600,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12 ขุดลอกสระน้ําหนองคอก
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

13 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

14 ขยายเขตประปาภูมิภาคสายห้วยหาร
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 500 ม.

100,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

การประปา
ส่วนภูมิภาค/
กองช่าง

15 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้างถังเก็บน้ํา
หอประชุม
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า
5 ลบ.ม./ชม. พร้อมถังเก็บน้ํา
จํานวน 1 บ่อ

1,000,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

16 สร้างหอถังประปาบ้านควนเนียง
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

หอถังเก็บน้ําเพิ่มเติม จํานวน 1 ถัง

100,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

17 ก่อสร้างท่าน้ําคลองสินปุน(ใต้สะพาน)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน ท่าน้ํากว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
การจัดกิจกรรม

ประชาชนมีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

50,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หอกระจายเสียงสูง 10 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
50,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

18 ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
(หอกระจายเสียง)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5)

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและการประชา
สัมพันธ์ต่างๆ

19 ขุดลอกสระน้ําบ้านนายจํารัส
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

ขุดลอกสระน้ําพื้นที่ประมาณ 5 ไร่

20 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้าน
ยางสองขอน
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม. พร้อมอุปกรณ์
ทั้งระบบ

21 ปรับปรุงและซ่อมแซมฝายกันน้ํา
คลองสังข์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
อุปโภคและการเกษตร

ฝายกันน้ํา กว้าง 8 ม. สูง 1.50 เมตร

300,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
มีน้ําเพียงพอ
สําหรับการอุปโภค
และการเกษตร

22 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)

เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมของหมู่บ้าน

อาคารกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

300,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

23 ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

เพื่อเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของประชาชน
ในหมู่บ้าน

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านตามแบบที่
อบต.ท่ายาง กําหนด จํานวน 1 หลัง

500,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรมใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

500,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

600,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบลมีน้ํา
อุปโภคบริโภคตลอดปี

กองช่าง

กองช่าง/
กรมชลประทาน

ที่

โครงการ

24 ปรับปรุงระบบประปา(น้ําดื่มได้)
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

25 ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1, 2, 8,
9, 11, 12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้มีน้ําประปาที่สามารถ ปรับปรุงระบบกรองของประปาหมู่ที่ 12
ดื่มได้
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารและการประชา
สัมพันธ์ต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
500,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีน้ําที่สะอาด
สามารถดื่มได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

หอกระจายเสียงสูง 10 เมตร

300,000
(งบ อปท)

26 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.1,2,3,6, เพื่อให้ประชาชนในตําบล
10 และ ม.11
มีนํา้ อุปโภคบริโภคตลอดปี

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ระยะทาง
ประมาณ 3,000 ม.

600,000
(งบ อปท)

600,000
(งบ อปท)

600,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

การประปา
ส่วนภูมิภาค/
กองช่าง

27 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน อบต.ท่ายาง
หมู่ที่ 1-12

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึกไม่น้อย
กว่า 60 ม. ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า
5 ลบ.ม./ชม

1,000,000
(งบ อปท)

1,000,000
(งบ อปท)

1,000,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กองช่าง

28 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในเขต เพื่อให้ประชาชนในตําบล
อบต.ท่ายาง ม. 1-12
มีนํา้ อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

แบบหอถังเหล็กสําเร็จรูปทรงกลม
(แบบลูกบอล) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
12 ลบ.ม. ความสูงไม่น้อยกว่า 12 ม.
พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ

600,000
(งบ อปท)

600,000
(งบ อปท)

600,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กองช่าง

29 ขยายเขตประปาภายในเขต อบต.ท่ายาง เพื่อให้ประชาชนในตําบล
ม.1-12
มีนํา้ อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

ขยายเขตประปาภายในเขต
อบต.ท่ายาง

300,000
(งบ อปท)

200,000
(งบ อปท)

100,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนในตําบล
มีน้ําอุปโภคบริโภค
ตลอดปี

กองช่าง

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขต อบต.ท่ายาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
800,000
800,000
800,000 ร้อยละความ
(งบ อปท)
(งบ อปท)
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขต อบต.ท่ายาง ม.1-12

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

31 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปา
แบบซัมเมอร์สซิเบิล (Submersible)

เพื่อสํารองไว้ใช้สําหรับ
สูบน้ําประปาภายใน
อบต.ท่ายาง

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปาแบบซัมเมอร์สซิเบิล (Submersible) ขนาด 1, 1.5, 2,
3 แรงม้า จํานวน 20 เครื่อง

500,000
(งบ อปท)

32 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในเขต
อบต.ท่ายาง ม.1-12

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งใหญ่ขยายเขต
ไฟฟ้า ทั้ง 12 หมู่บ้าน

500,000
(งบ อปท)

500,000
(งบ อปท)

500,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่ที่ 1-12 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.ท่ายาง

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
อุปโภคและการเกษตร

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาที่มี
การชํารุด ตามจุดต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ท่ายาง

100,000
(งบ อปท)

100,000
(งบ อปท)

100,000 ร้อยละความ
(งบ อปท) พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
ตลอดปี

34 ขุดลอกสระน้ําภายในเขต อบต.ท่ายาง

เพื่อให้ประชาชนในตําบล
มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
อุปโภคและการเกษตร

ขุดลอกสระน้ําในพื้นที่ อบต.ท่ายาง
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

1,000,000
(งบ อปท)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ในพื้นที่

12,600,000 7,100,000

4,400,000

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคตลอดปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ
ที่

โครงการ

1 ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
300,000
300,000
300,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
(งบ อปท)
(งบ อปท)
(งบ อปท) ฝึกอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

2 ก่อสร้างระบบส่งน้ําทั่วหมู่บ้านจุฬาภรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําในการ ท่อส่งน้ํายาว 2,800 เมตร
พัฒนา 1 หมู่ที่ 9
เลี้ยงปลา

500,000
(งบ อปท)

จํานวนเกษตรกรที่ ประชาชนมีน้ําในการ
เข้าร่วม
เลี้ยงปลาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

3 ขุดลอกบ่อปลาภายในหมู่บ้าน ม.9

เพื่ออนุรักษ์ปลาชนิดต่างๆ

บ่อปลา กว้าง 20 ม.
ยาว 30 ม. ลึก 5 ม.
จํานวน 2 บ่อ

100,000
(งบ อปท)

จํานวนปลาชนิด
ต่างๆ เพิ่มขึ้น

ปลาชนิดต่างๆ ไดรับ
การอนุรักษ์

สํานักงานปลัด

4 สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร ม.10

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มเลี้ยงสุกร

5 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรภายในเขต อบต.

เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้
ทางการเกษตรแก่
ประชาชนในตําบล

จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร จํานวน 1 แห่ง

50,000 จํานวนเกษตรกรที่ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
(งบ อปท) เข้าร่วม
100,000
(งบ อปท)

จํานวนเกษตรกรที่ กลุ่มเกษตรกรมีความรู้
เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ ใน ต.ท่ายาง

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
และการออมทรัพย์
ของประชาชน

7 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน ต.ท่ายาง

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพของประชาชน
ให้เข้มแข็ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
ออมทรัพย์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบลท่ายาง
ทั้ง 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
(งบ อปท)

100,000
(งบ อปท)

400,000

1,000,000

400,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จํานวนประชาชนที่ ประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมออมทรัพย์ มีความเข้มแข็ง
และมีเงินทุนหมุน
เวียนในกลุ่ม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

จํานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ที่ได้รับการ
ตําบลท่ายางมีเงินทุน
สนับสนุน
หมุนเวียนและเป็นกลุ่ม
ที่เข้มแข็ง

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํานวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดําริ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน จํานวน ๑๐๐ คน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
500,000
(งบ อปท)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จํานวนประชาชนที่ ประชาชนดําเนิน
นําไปใช้
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

1 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีพืชผักปลอดสารพิษ
รับประทาน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน

300,000
(งบ อปท)

จํานวนเกษตรกรที่ กลุ่มเกษตรกรมีรายได้
เข้าร่วม
เพิ่มขึ้นและมีพืชผัก
ปลอดสารพิษ
รับประทาน

สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ลดรายจ่ายในการผลิต
สินค้าเกษตร

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง

20,000
(งบ อปท)

จํานวนเกษตรกรที่ ประชาชนมีรายได้
เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบล จํานวน
1 ศูนย์

500,000 จํานวนประชาชนที่ ประชาชนดําเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
(งบ อปท) นําไปใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สํานักงานปลัด

500,000

320,000

500,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
130,000
130,000
130,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท)
(งบ อปท)
(งบ อปท) ร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 วันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์

เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ และรักษา
ประเพณีวัฒนธรรมไทย

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
แก่ผู้สูงอายุ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
จํานวน 927 คน

5,200,000
(งบ อปท)

5,200,000
(งบ อปท)

5,200,000 จํานวนผู้ได้รับ ผู้สูงอายุได้รับเงิน
(งบ อปท) การช่วยเหลือ ค่าครองชีพ

สํานักงานปลัด

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
แก่ผู้พิการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน 110 คน

560,000
(งบ อปท)

560,000
(งบ อปท)

560,000 จํานวนผู้ได้รับ คนพิการได้รับเงิน
(งบ อปท) การช่วยเหลือ ค่าครองชีพ

สํานักงานปลัด

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน 3 คน

24,000
(งบ อปท)

24,000
(งบ อปท)

24,000 จํานวนผู้ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
(งบ อปท) การช่วยเหลือ เงินค่าครองชีพ

สํานักงานปลัด

5 เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ครอบครัวในตําบลท่ายาง ทั้ง
12 หมู่บ้าน

100,000
(งบ อปท)

จํานวนผู้เข้า
ร่วมอบรม

ผู้สูงอายุมีกําลังใจ
และช่วยสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สมาชิกในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน
ในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน

6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เพื่อให้สังคมและชุมชน
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ในพื้นที่

7 วันสตรีสากล

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง กลุ่มสตรีตําบลท่ายางร่วมกิจกรรมวัน
ความสําคัญของสตรี
สตรีสากล จํานวน 100 คน

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(KPI)
100,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท) ร่วมอบรม

50,000
(งบ อปท)

50,000
(งบ อปท)

50,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท) ร่วมกิจกรรม

5,964,000

6,064,000

6,064,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของ
การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

กลุ่มสตรีตําบลท่ายางได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
ในการพัฒนาองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน รักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
ในการให้บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วัสดุทางการแพทย์ เช่นสาร
กําจัดยุง หน้ากากและอื่นๆ

2 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

จัดกิจกรรม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและกําจัดยุงลาย ทั้ง 12 หมู่บ้าน

3 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆ

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง
12 หมู่บ้าน

4 สนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท่ายาง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ
ของกองทุนสุขภาพ
ตําบลท่ายาง

200,000
(งบ อปท)

200,000
(งบ อปท)

200,000 ประชาชนมี
(งบ อปท) สุขภาพที่ดี

5 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขต อบต.ท่ายาง

เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม อสม.
ในตําบล
ในตําบล ทั้ง 12 หมู่บ้าน

180,000
(งบ อปท)

180,000
(งบ อปท)

180,000 จํานวนหมู่บ้าน ประชาชนในตําบล
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
(งบ อปท) ทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
50,000
50,000
50,000 มีวัสดุทางการ ประชาชนได้รับบริการ
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท) แพทย์ที่เพียง ทางด้านสาธารณสุข
พอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

50,000
(งบ อปท)

สํานักงานปลัด

50,000
(งบ อปท)
50,000
(งบ อปท)

50,000 จํานวนหมู่บ้าน ประชาชนปลอดภัย
(งบ อปท) ทีจ่ ัดกิจกรรม จากโรคไข้เลือดออก
จํานวนหมู่บ้าน ประชาชนในตําบล
ที่จัดกิจกรรม ปลอดภัยจากโรค
ติดต่อ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและมี
สุขภาพดี

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตรวจวัดความดัน เพื่อคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
ใน 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
180,000
180,000
180,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท) ร่วมตรวจ
คัดกรอง

7 อบรม/ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพให้แก่ อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
อบต.ท่ายาง
อสม.

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ให้แก่ อสม.จํานวน ๑ รุ่น 100 คน

180,000
(งบ อปท)

8 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่
สุนัขและแมวในพื้นที่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน

50,000
(งบ อปท)

50,000
(งบ อปท)

50,000 จํานวนสัตว์
(งบ อปท) เลีย้ งที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

สํานักงานปลัด

9 ชุมชน/หมู่บ้านไอโดดีน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เรื่องสารไอโอดีน และรู้จัก
เลือกบริโภคเกลือที่มีสาร
ไอโอดีนในปริมาณสูง

สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อสม.ในตําบล ทั้ง 12 หมู่บ้าน

48,000
(งบ อปท)

48,000
(งบ อปท)

48,000 จํานวนผู้รับ
(งบ อปท) การส่งเสริม

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนอย่างเพียงพอ

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

6 ป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานและมะเร็งในชุมชน
ปากมดลูก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักเฝ้าระวังสุขภาพ

938,000

จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม

808,000

758,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

อสม.มีความรู้ ความ
สํานักงานปลัด
สามารถในการช่วยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุ่งใหญ่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
10,000
10,000
10,000 จํานวนผู้เข้า ประชาชนได้ร่วม และได้
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท) ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวนคร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

1 สนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วม
ประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสําคัญของไทย

2 สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่างๆ

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

10,000
(งบ อปท)

10,000
(งบ อปท)

10,000 จํานวนผู้เข้า ประชาชนได้แสดง
(งบ อปท) ร่วมกิจกรรม ออกถึงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

3 ประกวดจาดเดือนสิบ

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีเดือนสิบ

10,000
(งบ อปท)

10,000
(งบ อปท)

10,000 จํานวนผู้เข้า ประชาชนได้ร่วม และได้ สํานักงานปลัด
(งบ อปท) ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ

จัดกิจกรรมประกวดจาดเดือนสิบ
จํานวน 1 ครั้ง

4 สนับสนุนกลุ่มหนังตะลุง มโนราห์ ม. 1,3,6 เพื่ออนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณ
พื้นบ้าน
5 สนับสนุนมโนราห์เพ็ญศรีประภาศิลป์ ม.10 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

สนับสนุนงบประมาณ

30,000
(งบ อปท)
20,000
(งบ อปท)

ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

สํานักงานปลัด

ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- วันเข้าพรรษา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันมาฆบูชา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
30,000
30,000
30,000 จํานวนผู้เข้า ประชาชนได้ร่วม
(งบ อปท) (งบ อปท) (งบ อปท) ร่วมกิจกรรม ได้อนุรักษ์ประเพณี
วันสําคัญทางศาสนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

120,000 จํานวนผู้เข้า ท้องถิ่นมีประเพณี
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม และภูมิปัญญาที่
สามารถสืบทอดได้
ยาวนาน

สํานักงานปลัด

มีสถานที่ที่ดี ประชาชนใช้เป็นที่
และเพียงพอ จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง

สํานักงานปลัด

6 สนับสนุนวันสําคัญทางศาสนา

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีสําคัญทางศาสนา

7 สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นที่จัดขึ้น

120,000
(งบ อปท.)

8 ก่อสร้างสถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
หมู่ที่ 8

เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
วันลอยกระทงของ
อบต.ท่ายาง

ก่อสร้างสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน
1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด

1,000,000
(งบ อปท.)

1,180,000

120,000
(งบ อปท.)

210,000

200,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่สมวัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ฯ จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
200,000 200,000 200,000 มีอุปกรณ์สนาม เด็กเล็กมีพัฒนาการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เด็กเล่นที่ดีมี ที่สมวัย
คุณภาพ
เพียงพอ

2 ก่อสร้างห้องสมุดชุมชนประจําหมู่บ้าน ม.4 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้เพิ่มขึ้น

ก่อสร้างห้องสมุด จํานวน 1 ห้อง

3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก กล้าคิด และ
กล้าตัดสินใจ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน 1 ครั้ง

100,000
(งบ อปท.)

4 จัดซื้อวัสดุ-สื่อการเรียนการสอนให้แก่
ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 1

เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของ ศพด.

จัดซื้อวัสดุ-สื่อการเรียนการสอน
จํานวน 1 ชุด

5 จัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัน
สําคัญต่าง ๆ

จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา 1 จํานวน 3 ครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชนในหมู่บ้านได้
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

สํานักงานปลัด

100,000
(งบ อปท.)

100,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง

สํานักงานปลัด

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000 มีสื่อวัสดุอุปกรณ์เด็กเล็กได้เรียนรู้ ได้รับการ สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) ทีด่ ีมีคุณภาพ พัฒนามากขึ้น
เพียงพอ

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

เด็กมีความรู้ความเขาใจ
เกี่ยวกับวันสําคัญต่างๆ

สํานักงานปลัด

6 โครงการบัณฑิตน้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ความสําคัญกับเด็กที่ จัดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของเด็กที่จบ
จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนา การศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
เด็กเล็กฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
50,000
50,000
50,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

เด็กที่จบการศึกษาได้เห็น
ความสําคัญของการศึกษา

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

100,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่ ที่ดี
และสวยงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความสวยงาม

สํานักงานปลัด

8 ทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้ปกครองและเด็กเล็ก ชั้นปีที่ 3
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 50 คน

จํานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กได้รับประสบการณ์
การเรียนจากภายนอก

สํานักงานปลัด

9 สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมและ
มีร่างกายที่แข็งแรง

โรงเรียนในพื้นที่และศูนย์เด็กพัฒนา
เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ 1 จํานวน 4 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนนักเรียน เด็กมีร่างกายแข็งแรง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทีไ่ ด้รับการดูแล

สํานักงานปลัด

10 สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็ก

โรงเรียนในพื้นที่และศูนย์เด็กพัฒนา
เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ 1 จํานวน 4 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนนักเรียน เด็กได้รับอาหารกลางวัน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทีไ่ ด้รับการดูแล

สํานักงานปลัด

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์และที่ทําการ อบต.
จํานวน 13 แห่ง

95,000
(งบ อปท.)

สํานักงานปลัด

12 ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา 1 หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจุฬาภรณ์
พัฒนา 1

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 หลัง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

1,000,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่ที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเพียงพอ มีสถานเพียงพอต่อ
การรองรับจํานวน
เด็กเล็ก

สํานักงานปลัด

13 ก่อสร้างอ่างล้างหน้า

เพื่อใช้สําหรับกิจกรรมของ
เด็กเล็ก

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร

20,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่ที่ดี ศพด.มีสถานที่เพียงพอ
และเพียงพอ กับเด็กเล็ก

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

50,000
(งบ อปท.)

95,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

95,000 จํานวน
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
(งบ อปท.) ประชาชนที่ได้ ข่าวสาร
รับข่าวสาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เครื่องถ่ายเอกสารขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
100,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ

ศพด.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

14 เครื่องถ่ายเอกสาร

เพื่อใช้สําหรับกิจกรรมของ
ศพด.

15 เครื่องเสียง

เพื่อใช้สําหรับกิจกรรมของ
ศพด.

เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

30,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ

ศพด.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

16 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคา

เพื่อให้มีความสะดวกของ
เด็กเล็ก

ทางเท้าพร้อมหลังคา กว้าง 2 เมตร
ยาว 20 เมตร

100,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่ที่ดี ศพด.มีสถานที่เพียงพอ
และเพียงพอ กับเด็กเล็ก

สํานักงานปลัด

17 ปรับปรุงห้องน้ําและท่อระบายน้ําอาคาร
หลังใหม่

เพื่อให้มีสถานที่ ที่สามารถ ปรับปรุงห้องน้ําและท่อระบายน้ํา
ใช้งานและรองรับกับเด็กเล็ก จํานวน 5 ห้อง

30,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่ที่ดี ศพด.มีสถานที่เพียงพอ
และเพียงพอ กับเด็กเล็ก

สํานักงานปลัด

3,885,000

2,555,000

2,605,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มเติมหรือทบทวน
จัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.
ความรู้ความสามารถในการ อบต.ท่ายาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน
ทํางานของ อปพร.

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
100,000
100,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) ร่วมอบรม

2 จัดซื้อป้ายจราจร

เพื่อความปลอดภัยของ
ป้ายจราจร จํานวน 6 ป้าย
ประชาชนและความสะดวก
ในการจราจร

60,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี ประชาชนได้รับความ
มีคุณภาพเพียง ปลอดภัยในการจราจร
พอ

สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนแม่
ของแผ่นดิน หมู่ที่ 12

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน

สนับสนุนงบประมาณ

10,000
(งบ อปท.)

จํานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง

สํานักงานปลัด

4 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในตําบล

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุ่งใหญ่

30,000
(งบ อปท.)

จํานวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนในตําบลท่ายาง
มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็ง

สํานักงานปลัด

5 เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
(๗ วัน อันตราย)

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000 จํานวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง
(งบ อปท.) ลดลง

6 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น

จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่จําเป็น
ให้กับประชาชนทั้ง 12 หมูบ้าน

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000 จํานวนผู้ได้รับ ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการ สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) การช่วยเหลือ ช่วยเหลือในเบื้องต้น

ที่

โครงการ

1 ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อปพร.มีศักยภาพ ในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

7 ซ่อมแซมซุ้มเขตบ้าน เขต 1-5
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแนวเขตบ้านที่
ชัดเจน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเขตบ้าน
จํานวน 5 เขต

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
50,000 จํานวนซุ้มเขต มีเขตของหมู่บ้านที่ชัดเจน
(งบ อปท.) บ้าน

400,000

200,000

350,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกําลัง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
จํานวน 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
50,000
50,000
50,000 มีครุภัณฑ์ที่ดี ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีคณ
ุ ภาพ
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

1 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรับหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กาย

2 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้าย
วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ฯ หมู่ที่ 9

เพื่อส่งเสริมการออก
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
กําลังกายและสร้างความรัก แข่งขันกีฬาฯ จํานวน 1 ครั้ง
ความสามัคคีในหมู่บ้าน

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
มีความสามัคคีและระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

3 แข่งขันกีฬาอําเภอทุ่งใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้แข่งขันกีฬาและสร้าง
ความสามัคคี

จัดการแข่งขันร่วมกับโรงเรียน
ทุ่งใหญ่วิทยาคม จํานวน 1 ครั้ง

150,000
(งบ อปท.)

150,000
(งบ อปท.)

150,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สํานักงานปลัด
และมีความสามัคคี

4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอําเภอทุ่งใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้แข่งขันกีฬา

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอทุ่งใหญ่ จํานวน 1 ครั้ง

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สํานักงานปลัด
และมีความสามัคคี

5 ส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้านต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนได้ออก
จัดซื้ออุปกรณ์ในการออกกําลังกาย
กําลังกายมีสุขภาพร่างกาย เช่น เครื่องเสียงสําหรับการเต้นแอโรบิค
ที่แข็งแรง
เป็นต้น ทั้ง 12 หมู่บ้าน

100,000
(งบ อปท.)

ประชาชน
ประชาชนมีร่างกายที่
มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรง

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยไทย
ให้แก่ชมรมมวยไทย

เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย

7 ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านบางพอ หมู่ที่ 7

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสุนนอุปกรณ์กีฬามวยไทย
จํานวน 1 ชุด

สนามกีฬาคอนกรีต กว้าง 50 เมตร
ยาว 50 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
30,000 มีครุภัณฑ์ที่ดี กีฬามวยไทยได้รับการ
(งบ อปท.) มีคณ
ุ ภาพเพียง อนุรักษ์และพัฒนา
พอ
1,200,000
(งบ อปท.)

230,000 1,530,000

มีครุภัณฑ์ที่ดี ประชาชนมีสถานที่ออก
มีคุณภาพเพียง กําลังกาย
พอ

260,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.7 แนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ทั้ง 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
200,000
200,000
200,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.คัพ)

ประชาชนได้ออกกําลังกาย
สร้างความสามัคคีและห่าง
ไกลยาเสพติด

2 ฝึกอบรมแกนนําเยาวชนในการป้องกัน
ยาเสพติด

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ต่อสู้
ในตําบลท่ายาง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด/สภ.ทุ่งใหญ่
จํานวน 1 ครั้ง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมอบรม

พื้นที่ อบต.ท่ายาง ปลอด
ยาเสพติด

สํานักงานปลัด

3 อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ในตําบล
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 1 ครั้ง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมอบรม

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
ยาเสพติด

สํานักงานปลัด

300,000

300,000

300,000

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
มีความสามัคคี และห่าง
ไกลยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงาน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อต้นไม้เพื่อปลูกป่าในวันสําคัญ
ในเขต อบต.ท่ายาง อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
50,000
50,000
50,000 จํานวนต้นไม้ พื้นที่ป่ามีความอุดม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และผู้เข้าร่วม สมบูรณ์
กิจกรรม
50,000
(งบ อปท.)

1 ปลูกป่าในวันสําคัญต่างๆ

เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

2 ติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
ป้องกันไฟป่า

ติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่าบริเวณ
พื้นที่ป่า ทั้ง 12 หมู่บ้าน

3 อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
จํานวน ๑ รุ่น ๑๐๐ คน

4 ปลูกต้นไม้สองข้างถนน

เพื่อความสวยงามของสอง
ข้างถนน

ปลูกต้นไม้สองข้างถนนในเขต
อบต.ท่ายาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน

5 ปรับปรุงภูมทัศน์หมูบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 เพื่อความสวยงามของ
(แผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9)
สถานที่และเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน

50,000
(งบ อปท.)

50,000 จํานวนพื้นที่ได้ พื้นที่ป่ามีความอุดม
(งบ อปท.) รับผลกระทบ สมบูรณ์
จํานวนผู้เข้า
ร่วมอบรม

100,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร

250,000

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

50,000 จํานวนต้นไม้ สภาพแวดล้อมและภูม-ิ
สํานักงานปลัด
(งบ อปท.) และผู้เข้าร่วม ทัศน์สองข้างถนนสวยงาม
กิจกรรม
100,000 มีสถานที่ที่ดี
(งบ อปท.) และสวยงาม

150,000

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

250,000

สถานที่สวยงามและมีที่
พักผ่อนหย่อนใจ

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงาน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อถังขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นภาชนะรอง
รับขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม เพื่อวางตามจุด
ต่างๆ หรือทดแทนของเก่า ในเขต
อบต.ท่ายาง หมู่ที่ 1-12

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
50,000
50,000
50,000 ปริมาณขยะ ประชาชนมีภาชนะในการ
รองรับขยะ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

2 จัดซื้อสถานที่ ทิ่ทิ้งขยะของ อบต.ท่ายาง เพื่อให้มีสถานที่กําจัดขยะ จัดหาสถานที่กําจัดขยะ จํานวน 1 แห่ง

3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดําเนินการจัดเก็บขยะและ ดําเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ ในเขต
กําจัดขยะแบบครบวงจร รับผิดชอบอบต.ท่ายางและนําไปทิ้งใน
พื้นที่ที่ อบต.จัดหาไว้ จํานวน 4 หมู่บ้าน

มีสถานที่
ที่เพียงพอ

อบต.ท่ายางมีสถานที่
กําจัดขยะ

สํานักงานปลัด

125,000 ปริมาณขยะ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้
(งบ อปท.) และสิง่ ปฏิกูล กําจัดอย่างถูกวิธี

สํานักงานปลัด

5,000,000
(งบ อปท.)

125,000
(งบ อปท.)

125,000
(งบ อปท.)

175,000 5,175,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

175,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

1 ฝึกอบรม/สัมมนาของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน
อบต.ท่ายาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
การทํางานของ อบต.ท่ายาง พนักงานส่วนตําบและพนักงานจ้าง
จํานวน 76 คน
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
200,000 200,000 200,000 จนท.มีประสิทธิ ผู้เข้ารับการอบรมมีความ สํานักงานปลัด
รู้ความสามารถและมี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพในการทํางาน
มากขึ้น

2 ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและผู้นํา ทํางานของ อบต.ท่ายาง
ชุมชน อบต.ท่ายาง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบและพนักงานจ้าง
ผู้นําชุมชน จํานวน 100 คน

300,000
(งบ อปท.)

300,000 300,000 จนท.มีประสิทธิ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพยิ่งขึ้น
พนักงาน ผู้นําชุมชน
มีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปใช้ใน
การทํางาน

สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทสําหรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น

ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จํานวน
14 คน

400,000
(งบ อปท.)

400,000 400,000 จนท.มีประสิทธิ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพยิ่งขึ้น
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น

สํานักงานปลัด

4 อบต.พบประชาชน

เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาของ จัด อบต.พบประชาชน เดือนละ 1 ครั้ง
ประชาชนในพื้นที่ของ อบต.

50,000
(งบ อปท.)

50,000
50,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

สํานักงานปลัด

ประชาชนได้เสนอปัญหา
ความเดือดร้อน

ที่

โครงการ

5 ฝึกอบรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน
อบต.ท่ายาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้พนักงานมีคุณธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
และจริยธรรมในการปฏิบัติ พนักงาน ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
งานและการใช้ชีวิตประจําวัน เข้ารับการอบรมปีละ 1 ครั้ง
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
20,000
20,000
20,000 จนท.มีประสิทธิ ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรมจริยธรรม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาพยิ่งขึ้น
และการแก้ปัญหา
ในการดําเนินชีวิต
รู้จักหลักในการดําเนิน
ชีวิตมากขึ้น

970,000

970,000

970,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ที่

โครงการ

1 โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่อาศัย
อยู่ห่างไกลจาก อบต. หรือ
ไม่สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ทั้ง
12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(KPI)
10,000
10,000
10,000 จํานวนผู้เสีย ประชาชนมีความสะดวก
ในการชําระภาษีมากขึ้น
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาษี

10,000

10,000

10,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มีสุข
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ทํางานและบริการประชาชน ทั้ง 3 ส่วนราชการ

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(KPI)
100,000
100,000 100,000 มีครุภัณฑ์ที่ดี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และเพียงพอ

2 ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล

เพื่อนําข้อมูล ปัญหา/ความ จัดประชุมประชาคมทั้ง 12 หมู่บ้าน
ต้องการของประชาชนมาจัด
ทําแผนพัฒนา อบต.ท่ายาง

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) ร่วมกิจกรรม

3 จัดทําแผนพัฒนาสามปี

เพื่อรวบรวมแผนงาน
โครงการในการพัฒนา

จัดทําแผนพัฒนาสามปี ประจําปี
พ.ศ.2560-2562 จํานวน 50 เล่ม

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000 จํานวนโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความ
(งบ อปท.) ทีไ่ ด้ดําเนินการ เดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง

สํานักงานปลัด

4 จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ

เพื่อจัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จํานวน 50 เล่ม

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000 จํานวนโครงการ สามารถนําแผนไปสู่
(งบ อปท.) ทีไ่ ด้ดําเนินการ การใช้จ่ายงบประมาณได้

สํานักงานปลัด

5 ติดตามและประเมินผลการให้บริการ
สาธารณะ

เพื่อให้การบริหารงานของ
อบต.โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผลการให้บริการสาธารณะ
ของ อบต. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000 จํานวนโครงการ ทําให้ทราบข้อบกพร่อง
(งบ อปท.) ทีไ่ ด้ดําเนินการ ปัญหาของการดําเนินการ
และความคุมค่าของ
ประโยชน์ที่ได้รับ

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สําหรับสํานักงาน
อบต.ท่ายาง

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การทํางานมีความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
อบต.ท่ายางได้ข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนมาจัด
ทําแผนพัฒนา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทุกกอง

สํานักงานปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และ
แทนในตําแหน่งที่ว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น ใน 12 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
150,000
150,000 150,000 จํานวนผู้เข้า
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร่วม

7 สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอทุ่งใหญ่

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นอําเภอ
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุ่งใหญ่ จํานวน 1 ครั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอทุ่งใหญ่

20,000
(งบ อปท.)

8 ก่อสร้างที่ทําการ อบต.หลังใหม่

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอ
ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จํานวน 1 หลัง
ต่อการรองรับงานและภารกิจ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ที่มีมากขึ้นในอนาคต

9,000,000
(งบ อปท.)

ที่

โครงการ

6 จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งแทนสมาชิกสภาฯ
และผู้บริหารท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

9 จัดทําวารสาร/แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์องค์กร

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
และวารสารประชาสัมพันธ์องค์กร
จํานวน 100 เล่ม

150,000
(งบ อปท.)

10 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทตําบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดต่อสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 20 %

11 ตกแต่งอาคารสํานักงาน อบต.หลังใหม่

เพื่อตกแต่งอาคารให้มีความ ติดตั้งผ้าม่าน/มูลี่ ตามจุดต่างๆ ของ
สวยงามและมีสภาพเหมาะ อาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง
สมในการให้บริการ

20,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

20,000 จํานวนโครงการ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ
(งบ อปท.) ทีไ่ ด้ดําเนินการ จัดจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอ
ทุ่งใหญ่มีงบประมาณ
ดําเนินการ

สํานักงานปลัด

มีอาคาร สนง. อบต.มีสถานที่เพียงพอ
ที่ดีและพียงพอ ต่อการรองรับงานและ
ภารกิจที่มีมากขึ้น

สํานักงานปลัด/
กองช่าง

150,000 มีสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
(งบ อปท.) ทีด่ ีและคุณภาพ ข่าวสารและแผนงานของ
เพียงพอ
องค์กร

สํานักงานปลัด

30,000
(งบ อปท.)

ระบบอินเตอร์ ประชาชนเข้าถึง
เน็ตมีคุณภาพ สารสนเทศและรับทราบ
เพียงพอ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานปลัด

300,000
(งบ อปท.)

มีอาคาร สนง. อาคารมีความสวยงาม
ที่ดีและพียงพอ ขึ้น สามารถป้องกันฝุ่น
ละอองและแสงแดดได้

สํานักงานปลัด

150,000
(งบ อปท.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปรับปรุงพิ้นที่ สถานที่บริเวณที่ก่อสร้าง
อาคารสํานักงานหลังใหม่
ที่ทําการ อบต.หลังใหม่ จํานวน 1 ครั้ง
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
400,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
มีสถานที่ที่ดี อาคารสถานที่ อบต.หลังใหม่
ในการบริการ มีบรรยากาศทีด่ ีเหมาะสม
กับสถานที่ราชการ

13 จัดซื้อรถกระเช้า

เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้า
จัดซื้อรถกระเช้า จํานวน 1 คัน
ตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดเหตุต่างๆ

2,800,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ

อบต.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

14 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. เก้าอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว

20,000 มีครุภัณฑ์ที่ดี
(งบ อปท.) และพียงพอ

อบต.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

15 ก่อสร้างห้องน้ํา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน 4 ห้อง
ให้บริการประชาชน

100,000
(งบ อปท.)

มีสถานที่
ที่เพียงพอ

อบต.มีสถานที่ในการให้
บริการประชาชน

กองช่าง

16 กล้องถ่ายภาพนิ่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ทํางาน
จํานวน 1 ตัว

10,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ

อบต.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

กองคลัง

17 เครื่องตบดิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง
ทํางาน

25,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ

อบต.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

18 เครื่องตัดหญ้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอ
ต่อการรองรับงานและภารกิจ
ที่มีมากขึ้นในอนาคต

60,000
(งบ อปท.)
4,600,000
(งบ อปท.)

มีครุภัณฑ์ที่ดี
และพียงพอ
มีอาคาร สนง.
ที่ดีและพียงพอ

อบต.มีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
อบต.มีสถานที่เพียงพอ
ต่อการรองรับงานและ
ภารกิจที่มีมากขึ้น

สํานักงานปลัด

ที่

โครงการ

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ ที่ทําการ
อบต.หลังใหม่

19 ต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.ท่ายาง

วัตถุประสงค์

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง/ข้ออ่อน
จํานวน 5 เครื่อง
ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง
8 เมตร ยาว 8 เมตร ทั้ง 2 ด้าน
จํานวน 2 ชั้น

17,815,000

490,000

510,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด/
กองช่าง

สํานักงานปลัด/
กองช่าง

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย...องค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ปี 2559
6,371,000

ปี 2560

ปี 2561

รวม
6,371,000

หน่วยงานที่ขอประสาน

1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนนกหิน หมู่ที่ 4 ตําบลท่ายาง
เชื่อม หมู่ที่ 5 ตําบลบางรูป อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสเจาะป่า หมู่ที่ 8 ตําบลท่ายาง
เชื่อมบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตําบลกุแหระ อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6,371,000

6,371,000

อบจ.นครศรีธรรมราช

3

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานขี้หนอน หมู่ที่ 6 ตําบลท่ายาง
เชื่อมหมู่ที่ 8 ตําบลปริก อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

6,371,000

6,371,000

อบจ.นครศรีธรรมราช

19,113,000

19,113,000

รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ

อบจ.นครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 5
แนวทางการติดตามประเมินผล
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การวางแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง พ.ศ.2559-2561 นั้น ถ้าหาก
ไม่ได้นําไปปฏิบัติและติดตามประเมินผลย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ เพราะว่าการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง พ.ศ.2559-2561 มีความสําคัญต่อการบริหาร ซึ่ง
มีการตระเตรียมการวางกรอบและทิศทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบและกําหนด
ทิศ ทางได้ แน่ น อน จะได้มี ก ารกํา หนดกลไกวิ ธีก ารแปลงแผนไปสู่ การปฏิ บัติ แ ละติด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ดังนั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง
และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง พ.ศ.2559-2561 กับการติดตาม
และประเมินผล จึงได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานช่วยในการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการได้ตาม
ความเหมาะสม
ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล
การกําหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง อาจพิจารณากําหนดห้วงเวลาการติดตามและ
ประเมินผลตามความเหมาะสม แต่ทงั้ นี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยอาจกําหนดแนวทางดังนี้
1. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาสามปี โดยอ้ า งอิ ง จากแผนการ
ดําเนินงาน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง
2. ติดตามผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีและ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
3. รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง เพื่อให้
นําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง และ
ประกาศผลการติดตามประเมินผลให้ประชาชนได้ทราบปีละหนึ่งครั้ง
5.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน

-111โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
ร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่ 1 การช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกํากับจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดําเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
อย่างไร
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่สามารถนําไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
สามปีที่กําหนด
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปีที่กําหนด
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ในภาพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก
การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง (พ.ศ.2559-2561)
คะแนน คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
เต็ม
ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
10
อปท.
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
(3)
( )
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
(3)
( )
คล้ายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(2)
( )
และ / หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดําเนิน
(2)
( )
งานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด
2. การวิเคราะห์
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ
25
สภาวการณ์และศักยภาพ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ
ปัญหาและความต้องการ
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ / หรือ
4
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
(2)
( )
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของ
(2)
( )
จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา
5
• การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น
(3)
( )
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สําคัญของ
(2)
( )
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

• การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
• SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง
• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ
ความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน / แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

• มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5
(2)
( )
(3)

( )

5
(3)
(2)

( )
( )

6
(2)

( )

(2)

( )

(2)

( )

65
5
(3)

( )

(2)
5
(3)

( )
( )

(2)
10

( )

(4)

( )
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(ต่อ)

3.4 เป้าประสงค์

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหาศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.
• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง
การที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
• ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
• ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทําได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
• มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่
การบรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน / วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
• โครงการ / กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(4)
( )
(2)

( )

5
(3)
(2)

( )
( )

15
9
(5)

( )

(4)
6
(3)
(3)

( )
( )
( )

10

(5)

( )

(5)

( )

15
8
(2)

( )

-4ประเด็นการพิจารณา
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา
(ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(3)
( )
(3)
( )
7
(3)

( )

(2)
(2)

( )
( )

100

