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อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
 
 

 

 



๔๑ 

ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ จึ งได้ด า เนินการและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น เพ่ือแปลงนโยบายของประเทศ จังหวัด อ าเภอ และผู้บริหารองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล ไปสู่การปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ได้น าปัญหาของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มาก าหนด         
เป็นประเด็นหลักส าคัญ โดยน ามาจากแผนชุมชนที่ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า และตรงกับ       
ความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

 

 

              งานนโยบายและแผน 
                        ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

สารบัญ 
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๔๓ 

ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.ด้านกายภาพ 

 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จัดตั้ ง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๑๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  แยกเป็น 

 (๑)  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๖,๘๗๕  ไร่        
หรือ  ๑๐.๙  ตารางกิโลเมตร  ต าบลนาเกลือเป็นต าบลหนึ่งใน  ๑๓  ต าบลของอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง    
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกันตังมาทางทิศตะวันตกของอ าเภอกันตัง  ระยะห่างจากอ าเภอกันตังประมาณ       
๒๖  กิโลเมตร  

 (๒) อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบางสัก, ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง 
จงัหวัดตรัง 
 ทิศใต้    มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลกันตังใต้  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก    มีอาณาเขตติดต่อกับ  ต าบลบางสัก  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

แผนที่สังเขปท่ีตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

 

 (๓) เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๖,๘๗๕  ไร่  หรือ  
๑๐.๙  ตารางกิโลเมตร 



๔๔ 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 ต าบลนาเกลือ  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีพ้ืนที่ริมฝั่งทะเลอันดามัน  และพ้ืนที่
ทั่วไปเป็นเนินเตี้ย ๆ  ราษฎรประกอบอาชีพท าสวนยาง  สวนปาล์ม  และประกอบอาชีพ  การประมง  
โดยเฉพาะหมู่ที่  ๑  บ้านหาดทรายขาวมีลักษณะเป็นเกาะ  ต้องสัญจรไปมาทางเรือเป็นส่วนใหญ่  สภาพ
อากาศโดยทั่วไปเป็นลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งเป็น ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ประมาณ ๘ เดือน ฤดูร้อนประมาณ     
๔  เดือน 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม คือมีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งสั้น  มีฝนตกชุกตลอด   ทั้งปี   ไม่มี
ฤดูหนาว  เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี  ๒  ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ   แห้งแร้ง  บ้างครั้ง
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” 
อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส   

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม       ในเดือนกรกฎาคมมี
ฝนตกมากท่ีสุด  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร  โดยไม่เคยเกิดอุทกภัย         แต่ประชาชนในพ้ืนที่
จะประสบกับวาตภัยส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก  

๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็น
ดินเหนียวประมาณ ๑๐ %  โดยต าบลนาเกลือ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๐.๙  ตารางกิโลเมตร         หรือประมาณ  
๖,๘๗๕  ไร่  มีการใช้ที่ดิน  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 

 (๑) พื้นที่ชุมชน  พ้ืนที่ชุมชนในต าบลประกอบด้วยที่อยู่อาศัย  พาณิชกรรม  
สถาบันการศึกษา  สถาบัน  ศาสนา  และสถานที่ราชการประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 บริเวณที่อยู่อาศัย  มีการตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามเส้นทางคมนาคม  ที่ผ่านในหมู่บ้าน
และกระจายพ้ืนที่ไปตามพ้ืนที่ท ากินของแต่ละครัวเรือน  ซึ่งแต่ละครัวเรือนของประชาชนในต าบลมีพ้ืนที่เฉลี่ย
ประมาณ  ๒  งาน  เมื่อมีการขยายครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอีกจะท าการปลูกสร้างบ้านเรือนภายในบริเวณเดียวกัน  
นอกจากนี้บางครัวเรือนอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งส าหรับการพาณิชยกรรม 

 การใช้พื้นที่สถาบันการศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๓  แห่ง  นอกจากอาคารเรียน
แล้วยังมีพ้ืนที่ว่างในโรงเรียนเป็นสนามกีฬา  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 

  -  โรงเรียนบ้านนาเกลือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๓๒  ไร่ 
  -  โรงเรียนบ้านพระม่วง   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๕  ไร่ 
  -  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๘  ไร่ 
 

 การใช้พื้นที่ของสถาบันศาสนา  มัสยิด, ส านักสงฆ์  จ านวน  ๖  แห่ง 

  -  มัสยิด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ มีพ้ืนที่ ประมาณ  ๑๕ ไร่ 
  - ส านักสงฆ์  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๓ มีพ้ืนที่ ประมาณ  ๗ ไร่ 



๔๕ 
 สถานที่ราชการอื่น ๆ  มี  ๒  แห่ง 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเกลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑  ไร่ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเกลือใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ มีพ้ืนที่ประมาณ ๑.๕ ไร่ 

(๒) พื้นที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกยางพารา  บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมของต าบลนาเกลือ  
ประมาณ  ๒,๗๕๐  ไร่  ส่วนใหญ่จะปลูกยางพารา  สามารถ  จ าแนกพ้ืนที่ได้ดังนี้ 

  -  พ้ืนที่ปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ยางพารา ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ 
  -  พ้ืนที่ปลูกปาล์ม    ประมาณ ๓๐๐ ไร่ 
  -  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่  พืชผัก   ประมาณ ๕๐ ไร่ 
  -  พ้ืนที่ท านากุ้ง    ประมาณ ๔๐๐ ไร่ 

 (๓) พื้นที่สาธารณประโยชน์ ต าบลนาเกลือมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ  ๑,๓๐๐  ไร่  
ซึ่งเป็นหนองน้ า  สระน้ า  และที่ดินสาธารณประโยชน์ 

 (๔) พื้นที่อ่ืน ๆ ในต าบลนาเกลือ  เช่น  ที่ว่างเปล่า  แหล่งน้ า  ล าคลอง  เส้นทางคมนาคม
ประมาณ  รามจ านวน  ๒๐  ไร่ 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือไม่มีแหล่งน้ าจืดตามธรรมชาติเพ่ือใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค มีเพียงแหล่งน้ าที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการในการใช้น้ าของประชาชนในพื้นที่   ดังนี้ 

  - บ่อน้ าตื้น    ๑๐๐ แห่ง 
  - บ่อโยก    ๑๑ แห่ง 
  - ประปาหมู่บ้าน   ๓ แห่ง 
  - ถังเก็บน้ า   ๓ แห่ง 
  - สระ    ๔ แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือไม่มีพ้ืนที่ป่า  มีเพียง ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง หรือ ป่าพังกา ซึ่งขึ้นอยู่ ในตาม
ชายฝั่งทะเลดินเลน  

 

 

 

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลง
วันที่  ๑๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๖,๘๗๕  ไร่        หรือ  ๑๐.๙  ตาราง
กิโลเมตร  ต าบลนาเกลือเป็นต าบลหนึ่งใน  ๑๓  ต าบลของอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง    ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ



๔๖ 
กันตังมาทางทิศตะวันตกของอ าเภอกันตัง  ระยะห่างจากอ าเภอกันตังประมาณ       ๒๖  กิโลเมตร  โดยแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น  ๖  หมู่บ้าน  ดังนี้   

หมู่ที่ บ้าน ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

๑ บ้านหาดทรายขาว นายพสิษฐ์  สักกะพลางกูร 

๒ บ้านนาเกลือเหนือ นายมนูญ   ช่อเส้ง  

๓ บ้านนาเกลือใต้ นายวิมล  หลีสู 

๔ บ้านพระม่วง นายสุนทร   รักษ์หิรัญ 

๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ นายปรีชา  หาดเด็น 

๖ บ้านแหลมสะท้อน นายสิ้ม   หลีเอบ  (ก านัน) 

๒.๒ การเลือกตั้ง  

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอยู่ในระดับดีมาก  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือ  จ านวน  3,014  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,320  คน  คิดเป็นร้อยละ 91 และมาใช้สิทธิ
เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จ านวน 3,014 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,320  
คน  คิดเป็นร้อยละ 91  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้    

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ประชากร 
จ านวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายก อบต. 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ส.อบต. 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑ บ้านหาดทรายขาว ๒๘๓ 218  197   90 197   90 

๒ บ้านนาเกลือเหนือ ๖๘๙ 458  404 88 404 88 

๓ บ้านนาเกลือใต้ ๑,๐๓๗ 856 789  92   789  92   

๔ บ้านพระม่วง ๑,๒๓๕  921  833 90 833 90 

๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ ๕๐๑ 388  350 90 350 90 

๖ บ้านแหลมสะท้อน ๖๒๒ 479 441 92 441 92 

รวม ๔,๓๖๖ 3,320 3,014 91 3,014 3,014 

 

ปัญหาด้านการเมือง/การปกครองในพ้ืนที่  จะมีเรื่องของการแข่งขันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา ฯ  นายก อบต. โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาคือ         ขอ
ความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอ
ทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลื อกตั้งที่กระท าได้    
และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ  

การประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม   รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือสามารถด าเนินงาน      ตามความ



๔๗ 
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  นอกจากนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ  พนักงานส่วนต าบล  
อสม. และผู้น าชุมชน  และโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนๆ  

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

3.1.1 สถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2559 

เขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีประชากรทั้งสิ้น 4,367  คน  แยกเป็น ประชากรชาย  2,190  คน  ประชากร
หญิง  2,177  คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,180  หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บ้านหาดทรายขาว 135 147 282 94 นายพสิษฐ์  สักกะพลางกูร 

๒ บ้านนาเกลือเหนือ 330 367 697 213 นายมนูญ   ช่อเส้ง  

๓ บ้านนาเกลือใต้ 525 508 1,033 287 นายวิมล  หลีสู 

๔ บ้านพระม่วง 625 597 1,222 321 นายสุนทร   รักษ์หิรัญ 

๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ 247 248 495 119 นายปรีชา  หาดเด็น 

๖ บ้านแหลมสะท้อน 328 310 638 146 นายสิ้ม   หลีเอบ  (ก านัน) 

รวม 2,190 2,177 4,367 1,180  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจาก www.stat.bora.dopa.go.th ระบบสถิติทางการทะเบียน  ณ  วันที่ ๑  เดือน มกราคม 
พ.ศ.๒๕61 

 

 

 

 

 

3.1.2 สถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2560 

เขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีประชากรทั้งสิ้น 4,365  คน  แยกเป็น ประชากรชาย  2,190  คน  ประชากร
หญิง  2,175  คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,187  หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บ้านหาดทรายขาว 135 143 278 94 นายพสิษฐ์  สักกะพลางกูร 

๒ บ้านนาเกลือเหนือ 333 363 696 216 นายมนูญ   ช่อเส้ง  



๔๘ 

๓ บ้านนาเกลือใต้ 527 508 1,035 290 นายวิมล  หลีสู 

๔ บ้านพระม่วง 625 599 1,224 322 นายสุนทร   รักษ์หิรัญ 

๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ 246 255 501 119 นายปรีชา  หาดเด็น 

๖ บ้านแหลมสะท้อน 324 307 631 146 นายสิ้ม   หลีเอบ  (ก านัน) 

รวม 2,190 2,175 4,365 1,187  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจาก www.stat.bora.dopa.go.th ระบบสถิติทางการทะเบียน  ณ  วันที่ ๑  เดือน มกราคม 
พ.ศ.๒๕61 

3.1.3 สถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 

เขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีประชากรทั้งสิ้น 4,369  คน  แยกเป็น ประชากรชาย  2,186  คน  ประชากร
หญิง  2,183  คน และมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  1,192  หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

๑ บ้านหาดทรายขาว 137 143 280 94 นายสมโชค  พิทักษกาจน์   

๒ บ้านนาเกลือเหนือ 329 362 691 217 นายมนูญ   ช่อเส้ง  

๓ บ้านนาเกลือใต้ 529 512 1,041 291 นายวิมล  หลีสู 

๔ บ้านพระม่วง 626 595 1,221 322 นายสุนทร   รักษ์หิรัญ 

๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ 239 254 493 121 นายปรีชา  หาดเด็น 

๖ บ้านแหลมสะท้อน 326 317 643 147 นายสิ้ม   หลีเอบ  (ก านัน) 

รวม 2,186 2,183 4,369 1,192  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจาก www.stat.bora.dopa.go.th ระบบสถิติทางการทะเบียน  ณ  วันที่ ๑  เดือน มกราคม 
พ.ศ.๒๕61 

 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

3.2.1 สถิติข้อมูลช่วงอายุประชากรประจ าปี 2559  

รายการ 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
หญิง ชาย 

จ านวนประชากรเยาวชน 578 568 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,349 1,297 อายุ 18-60 ปี 



๔๙ 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 259 312 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,186 2,177 ทั้งสิ้น  4,363 คน 

3.2.2 สถิติข้อมูลช่วงอายุประชากรประจ าปี 2560  

รายการ 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
หญิง ชาย 

จ านวนประชากรเยาวชน 560 554 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,365 1,303 อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 261 318 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม      2,186 2,175 ทั้งสิ้น  4,361 คน 

3.2.3 สถิติข้อมูลช่วงอายุประชากรประจ าปี 2561  

รายการ 
จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
หญิง ชาย 

จ านวนประชากรเยาวชน 549 548 อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 1,361 1,305 อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 269 330 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,179 2,183 ทั้งสิ้น 4,362 คน 

 
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน            เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือมี
อัตราการเรียนรู้หนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี  และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาขึ้นไป  มีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาเพ่ิมเติม  ประชากรวัย  ๔ – ๑๘  ปี  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  แม้ว่า
จะไปศึกษาในตัวเมืองใหญ่ข้างเคียง มีสถานการศึกษาในระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่จ านวน  ๓  โรงเรียน 
สามารถรองรับเด็กได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในพ้ืนที่มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่สามารถ
ให้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาความรู้ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ฯลฯ  ต าบลนาเกลือให้การ
สนับสนุนการจัดกีฬาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มีสถานที่ที่ใช้ในการออกก าลังกายเกือบทุกหมู่บ้าน  มีการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย  ผู้น าท้องที่ท้องถิ่นและองค์กรภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการภายใต้ระบบไตรภาคี  โดยในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ
มีสถานศึกษา ประกอบด้วย  

 (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน จ านวน 2  แห่ง  ประกอบด้วย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกลือใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้   



๕๐ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระม่วง   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง 

 (๒) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่   จ านวน ๓  แห่ง   ประกอบด้วย 
- โรงเรียนบ้านนาเกลือ    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้   
- โรงเรียนบ้านพระม่วง    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง 
- โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ 

 (๓) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลนาเกลือ จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ 

 (๔) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ 

4.2 สาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นท่ีของต าบลนาเกลือมีอัตราการใช้ส้วม  คิดเป็น    ร้อยละ  100 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล     ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเกลือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  อสม. ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนั้นบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  อสม.   จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือมีสถาบันและกลุ่มองค์กร
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ประกอบด้วย 

 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  ๒  แห่ง  ประกอบด้วย 

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเกลือ   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔   

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเกลือใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓   

  - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน ๑๒๐  คน       

4.3 อาชญากรรม 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และ
ท าลายทรัพย์สินของราชการ  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  และมอบหมาย อปพร.ให้บริการในการจัดจราจร
ต่างๆ  โดยในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือมีหน่วยงานและกลุ่มองค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประกอบด้วย สายตรวจต าบลนาเกลือ  สายตรวจต ารวจชุมชน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

4.4 ยาเสพติด 



๕๑ 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จากการที่ได้รับแจ้งให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือทราบนั้นพบว่าในเขตต าบลนาเกลือมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน       ถือว่าน้อย  
และยังไม่พบผู้ค้า  เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเกลือที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เกลือสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์       การแจ้งเบาะแส  
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือด้านงานสังคมสงเคราะห์  จะแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  โดยด าเนินการในเรื่องของ ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ตามแนวทางที่กฎหมาย  ระเบียบ  และ
หนังสือสั่งการก าหนด  สงเคราะห์  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่      
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ประสบปัญหาความยากจน  ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่  นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของจัดโครงการ  
กิจกรรม  ในการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่  สงเคราะห์
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พ่ึง  พร้อมทั้งประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม
สงเคราะห์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ได้ด าเนินการด้านงานสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

๔. ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   

๕. ด าเนินโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

ฯลฯ 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกันตังมาทางทิศตะวันตกของอ าเภอกันตัง  
ระยะห่างจากอ าเภอกันตังประมาณ ๒๖  กิโลเมตร  ไม่มีรถประจ าทาง  ประชาชนโดยส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์
ส่วนตัวในการสัญจรไปมา  โดยมีระบบบริการพื้นฐาน  แยกเป็น  

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ท่าเทียบเรือ 

ท่าเทียบเรือ ในพื้นที่ต าบลนาเกลือมีท่าเทียบเรือน้ าลึกและสะพานท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้าน        จ านวน ๗ 
แห่ง แต่เนื่องจากสะพานท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านมีอายุการใช้งานนานและมีสภาพช ารุด       ทรุดโทรม
ส่งผลให้ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน  อีกทั้งงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม           เป็นเงิน
จ านวนที่สูงมาก  ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๕๒ 

หมู่ที่ 
ประเภท 

สภาพปัจจุบัน 
ท่าเทียบเรือน้ าลึก สะพานท่าเทียบเรือ     

หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว - ๑ 
มีบางจุดเกิดความช ารุด  แต่
สามารถใช้การได้  

หมู่ที่ ๒ บ้านนาเกลือเหนือ ๑ ๒ 

ท่าเทียบเรือน้ าลึกอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน , ท่าเทียบเรือประมง
พ้ืนบ้านมีสภาพช ารุดทรุดโทรม
ส่งผลให้ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน 

หมู่ที่ ๓ บ้านนาเกลือใต้ - ๑ 
มีสภาพช ารุดทรุดโทรมส่งผลให้ไม่
ปลอดภัยในการใช้งาน 

หมู่ที่ ๔ บ้านพระม่วง - ๑ ช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ 

หมู่ที่ ๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ - ๑ 
มีบางจุดเกิดความช ารุด  แต่
สามารถใช้การได้  

หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมสะท้อน - - - 

รวม ๑ ๖  

ถนน 

ถนนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีถนนสายหลักจ านวน  ๔  สาย  โดยมีสภาพพ้ืนผิวจาราจรเป็นถนนลาดยาง  โดย
มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน  ส าหรับถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มี
สภาพพ้ืนผิวเป็นถนนลูกรัง  และมีสภาพเป็นหลุม  เป็นบ่อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที่ 

ประเภท 

จ านวน (สาย) ระยะทาง (เมตร) 
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนน

คอนกรีต 

หมู่ที่ ๑ บ้านหาดทรายขาว - 1 - - 1,000 - 

หมู่ที่ ๒ บ้านนาเกลือเหนือ 3 2 3 880 2,670 1,015 

หมู่ที่ ๓ บ้านนาเกลือใต้ 4 2 3 3,660 1,800 610 

หมู่ที่ ๔ บ้านพระม่วง - 2 3 - 7,300 1,510 

หมู่ที่ ๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ - - 2 - - 1,980 

หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมสะท้อน 2 1 3 2,505 110 3,385 

รวม 9 8 14 7,045 12,880 8,500 



๕๓ 
5.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๘.๑๖ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่ มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  คิดเป็น ๙๘.๑๖ เปอร์เซ็นต์     แยกเป็น 
  - หมู่ที่ ๑  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  ๙๙ 
  - หมู่ที่ ๒  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  ๙๘ 
  - หมู่ที่ ๓  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  ๙5 
  - หมู่ที่ ๔  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  99 
  - หมู่ที่ ๕  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  ๙๙ 
- หมู่ที่ ๖  อัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  ๙๙ 

  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน  261 จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตต าบล 
   

5.3 การประปา 

การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมของหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖  แต่ไม่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ            มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาไม่เพียงพออยู่บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา      ต้องขอ
ใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  
การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  และได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    ๖๓๖  หลังคาเรือน 
(๒)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน  

5.4 โทรศัพท์ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีการใช้โทรศัพท์/สื่อวิทยุสาธารณะเพ่ือใช้ในการสื่อสาร  ประกอบด้วย 
รายการ จ านวน 

โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    - 

ชุมสายโทรศัพท์ - 

หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการ ๖ 

รวม 6 



๕๔ 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  มีการใช้ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
(๑)  มีสถานที่บริการไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ 
(วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
(๒)  มีการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ให้บริการในพ้ืนที่  การด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานจาก
ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ร้อยละ ๘๐  ของต าบลนาเกลือ  ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  เช่น  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่สามารถท าการ
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร   
โดยผลผลิตทางการเกษตร/พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบลนาเกลือ  มีดังนี้ 

 - ยางพารา  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๒๕๐ กิโลกรัม/ไร่ 

 - ปาล์ม   ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ ๓,๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ 

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร          

-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  ๑๕  ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร          

-  อ่ืนๆ (ปลูกผัก ฯลฯ) ร้อยละ ๕   ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร          

6.2 การประมง 

ประชาชนร้อยละ ๑๕ ของต าบลนาเกลือ  ประกอบอาชีพประมง(ประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลา/ปลากระชัง เลี้ยงกุ้ง)  
ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ติดกับทะเลจึงสามารถท าการประมงได้เป็นอย่างดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  ประมงชายฝั่ง ร้อยละ  ๗๕ ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพประมง  

-  เลี้ยงปลา/ปลากระชัง ร้อยละ   ๒๐ ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร          

-  เลี้ยงกุ้ง ร้อยละ  ๕  ของจ านวนประชากรที่ประกอบกาชีพการเกษตร          

6.3 การปศุสัตว ์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  
ฯลฯ จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

ประเภทสัตว์ จ านวน (ตัว) 

โค ๓๕๐ 

เป็ด ๓๐๐ 

ไก่ ๖ 



๕๕ 

สุกร - 

กระบือ - 

แพะ ๑๐๐ 

รวม ๗๕๖ 

๖.๔ การบริการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีการบริการ  ประกอบด้วย   
โรงแรม   จ านวน  - แห่ง 
ร้านอาหาร  จ านวน  ๓ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  จ านวน  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  จ านวน  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  จ านวน  -      แห่ง 
 
 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ     

๖.๖ อุตสาหกรรม 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จะเป็นลักษณะการประกอบ
กิจการขนาดเล็กหรือกิจการในครอบครัว  โดยสามารถแยกได้ดังนี้  
- ร้านรับซื้อน้ ายาง    จ านวน     ๕   แห่ง 
- กิจการผลิตยางแผนดิบ จ านวน     ๑   แห่ง 
- กิจการผลิตใบจาก  จ านวน     ๓   แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
- ร้านขายของช า  จ านวน    ๑๓   แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน     -     แห่ง 
- บริษัท   จ านวน     -     แห่ง  
- ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   จ านวน     -     แห่ง 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  จ านวน     -     แห่ง  
- ตลาดสด   จ านวน     ๑    แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์   จ านวน     - แห่ง 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มองค์กร/กลุ่มทุน 
พ้ืนที่ต าบลนาเกลือมีกลุ่มองค์กร  กองทุน  และกลุ่มอาชีพ   จ านวน   ๓๔ กลุ่ม  ประกอบด้วย   



๕๖ 
กลุ่มองค์กร/กลุ่มอาชีพ จ านวน 

กองทุนหมู่บ้าน ๖  กองทุน 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๖ กลุ่ม 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๖ กลุ่ม 
กองทุนบ้านมั่นคง ๑  กองทุน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ๑  กองทุน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑  กองทุน 
กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ๒  กลุ่ม 
กลุ่มท าขนม ๑  กลุ่ม 
กลุ่มปุ๋ยหมัก ๑  กลุ่ม 
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ๒  กลุ่ม 
กลุ่มท าเครื่องแกง ๑  กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านหาดทรายขาว      
บ้านหาดทรายขาว  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑  ต าบลนาเกลือ   อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ
ประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยในอดีตได้มีชาวจีนเดินทางมาจากประเทศจีนประมาณ                 3 – 4  
ครอบครัว  โดยเริ่มแรกได้ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านพระม่วง  แต่ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่บ้าน
พระม่วงที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งจะไม่บริโภคเนื้อหมู  จึงได้เกิดการขับไล่ชาวจีนดังกล่าว          จากบ้านพระ
ม่วง   พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)   เจ้าเมืองตรังในขณะนั้น          จึงได้ให้
ครอบครัวชาวจีนดังกล่าวย้ายไปอยู่  ณ บริเวณริมหาดนอกพ้ืนที่บ้านพระม่วง  และจากการที่พ้ืนที่ดังกล่าวมี
สภาพเป็นหาดที่มีเนื้อทรายสีขาวละเอียดในเวลาตอนเที่ยงเมื่อทรายกระทบกับแสงแดดจะเกิดแสงสะท้อน
อย่างสวยงาม  จึงได้เรียกพ้ืนที่ดังกล่าวว่า “บ้านหาดทรายขาว”  บ้านหาดทรายชาว มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  
643 ไร่ หรือ 1.02 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การปกครองของต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ  บ้านนาเกลือใต้  หมู่ที่ ๓  ต าบลนาเกลือ 



๕๗ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ  บ้านพระม่วง  หมู่ที่ ๔  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  บ้านแหลมสะท้อน  หมู่ที่ ๖  ต าบลนาเกลือ 

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายพสิษฐ์   สักกะพลางกูร          ประธานกรรมการ 
   ๒. นายประมวล   แซ่เหม๋   กรรมการ 
   ๓. นายสมโชค  พิทักษกาญจน์     กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุวารี  สวัสดี    กรรมการ 
 ๕. นางปาริษา   อมรวรพักตร์  กรรมการ 
 ๖. นายพะเยาว์  อนุเผ่า  กรรมการ 
 ๗. นายสมโภช  กล้าหาญ  กรรมการ 
 ๘. นายประดิษฐ์  อนุเผ่า  กรรมการ 
 ๙. นายเต็ก  แซ่ฉั่ว  กรรมการ 
        ๑๐. นางชนมล  พรหมบัว             กรรมการ/เลขานุการ 

(๒)  หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ      
บ้านนาเกลือเหนือ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๒  ต าบลนาเกลือ   อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ
ประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยในสมัยก่อนได้มีชาวจีนคนหนึ่งอพยพมาจากเมืองไทรบุรี เพ่ือมาอาศัยอยู่ที่เมือง
กันตัง  ต่อมาได้แต่งงานกับภรรยาเป็นคนกันตัง แต่ญาติฝ่ายภรรยาไม่ชอบเพราะเป็นคนจน        เป็นกรรมกร 
จึงพาภรรยาล่องเรือจากกันตังมายังทางใต้ของแม่น้ าตรัง และมาขึ้นเรือ ณ ที่แห่งหนึ่งจึงได้สร้าง  ที่พักและเบิก
ที่นาเพ่ือปลูกข้าวเลี้ยงชีพ   แต่ที่นาบางส่วนได้มีน้ าเค็มท่วมถึงในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งน้ าจะเค็มจัด   จึงแบ่งมาท า
เป็นนาเกลือบางส่วนเพื่อน าเกลือไปแลกกับของใช้ที่เมืองกันตัง  ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวถูก      เรียกขานว่า “นา
เกลือ”  ส่วนค าว่า “นาเกลือเหนือ” เป็นเพราะพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ค่อนมาทางทิศเหนือ         จึงได้เรียกว่า 
“บ้านนาเกลือเหนือ” ตั้งแต่นั้นมา  บ้านนาเกลือเหนือ  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  1,425 ไร่ หรือ 2.28 
ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การปกครองของต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   ต าบลบางสัก 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านนาเกลือใต้  หมู่ที่ ๓  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านท่าโต๊เมฆ  หมู่ที่ ๕ ต าบลนาเกลือ  และ 
                                ต าบลบางสัก 

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายมนูญ    ช่อเส้ง  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอ านวย  บุญฤทธิ์  กรรมการ 
   ๓. นายสมรักษ์  แซ่หลี  กรรมการ 



๕๘ 
 ๔. นายวุฒ       ศรีประสิทธิ์ กรรมการ 
 ๕. นายมานพ    ศรีประสิทธิ์ กรรมการ 
 ๖. นางเครือวัล  มูลดับ กรรมการ 
 ๗. นางวิลาวรรณ  แซ่หลี กรรมการ 
 ๘. นายสมควร    ศรีประสิทธิ์ กรรมการ 
 ๙. นายวิมล       แกล้วชิต กรรมการ 
 ๑๐. นายประยูร  ช่อเส้ง             กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

(๓)  หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้      
บ้านนาเกลือใต้  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๓  ต าบลนาเกลือ   อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ
ประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยในสมัยก่อนได้มีชาวจีนคนหนึ่งอพยพมาจากเมืองไทรบุรี เพ่ือมาอาศัยอยู่ที่เมือง
กันตัง  ต่อมาได้แต่งงานกับภรรยาเป็นคนกันตัง แต่ญาติฝ่ายภรรยาไม่ชอบเพราะเป็นคนจน        เป็นกรรมกร 
จึงพาภรรยาล่องเรือจากกันตังมายังทางใต้ของแม่น้ าตรัง และมาขึ้นเรือ ณ ที่แห่งหนึ่งจึงได้สร้าง  ที่พักและเบิก
ที่นาเพ่ือปลูกข้าวเลี้ยงชีพ   แต่ที่นาบางส่วนได้มีน้ าเค็มท่วมถึงในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งน้ าจะเค็มจัด   จึงแบ่งมาท า
เป็นนาเกลือบางส่วนเพื่อน าเกลือไปแลกกับของใช้ที่เมืองกันตัง  ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวถูก      เรียกขานว่า “นา
เกลือ”  ส่วนค าว่า “นาเกลือใต้” เป็นเพราะพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ค่อนมาทางทิศใต้จึงได้เรียกว่า “บ้านนาเกลือใต้” 
ตั้งแต่นั้นมา  บ้านนาเกลือใต้  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  1,638 ไร่ หรือ 2.62 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่การปกครองของต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านนาเกลือเหนือ  หมู่ที่ ๒  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านหาดทรายขาว  หมู่ที่ ๑  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านท่าโต๊เมฆ  หมู่ที่ ๕ ต าบลนาเกลือ   

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายวิมล     หลีสู  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสะดล   ศรีทอง  กรรมการ 
   ๓. นายมานพ   แซ่จั๋ว  กรรมการ 
 ๔. นายอัสนาวี  หวอตะเห กรรมการ 
 ๕. นางมะลิวัลย์  นาทุ่งนุ้ย กรรมการ 
 ๖. นายสม   ด าเดิม กรรมการ 
 ๗. นายอับดุลตะเหลบ  บ้านควน กรรมการ 
 ๘. นายประเวศ   ศรีทอง    กรรมการ 
 ๙. นายมะหนอด  เพาะผล กรรมการ 
 ๑๐. นายดอน      สะเละ              กรรมการ/เลขานุการ 



๕๙ 
(๔)  หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง      
บ้านพระม่วงเป็นหมู่บ้านบริเวณปากแม่น้ าตรังในเขตต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง มีส าเภาวานิชย์จีนล าหนึ่งจาก
เกาะปีนังมาค้าขายในบริเวณดังกล่าว นายส าเภาได้ขอลูกชายตายายยากจนคู่หนึ่งไปเป็นบุตรบุญธรรมจนผ่าน
ร้อนผ่านฝนมาได้ 20 ฤดูกาล เด็กนั้นก็เจริญเติบโตและได้ชอบคอกับลูกสาวนายส าเภาจึงได้แต่งงานกันและ
เป็นนายส าเภาแทน เรือส าเภานี้ได้กลับมาค้าขายอีกครั้งที่บ้านพระม่วง ครั้นพอตายายพ่อแม่ตัวจริงรู้ข่าวเข้าก็
ดีใจหวังจะไปเยี่ยมลูกชายให้สมดังคิดถึงด้วยความยากจนค้นแค้นที่แม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ยังขาด   จึงถือเอามะม่วง
สุกลูกหนึ่งไปฝากลูกชาย แต่ก็ถูกลูกชายให้ลูกเรือออกมาขับไล่ไสส่งเพราะอับอายที่พ่อแม่ยากจน จนไม่อาจ
ยอมรับได้ และอีกอย่างการเดินทางมาพระม่วงในครั้งนี้เขาได้พาภรรยาซึ่งตั้งท้องอยู่ด้วย ด้วยกลัวว่าความลับ
จะถูกเปิดเผยและเป็นที่รังเกียจของภรรยาตัวเอง เมื่อได้มารู้ข่าวว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นชาวประมงจนๆ เขาจึง
สั่งให้ลูกเรือหันหัวเรือกลับออกสู่ทะเลอันดามัน สองตายายได้แต่ยืนตะลึง งง กับการกระท าของลูกจนมะม่วง
หลุดหล่นจากมือยาย และด้วยโมโหของผู้เป็นพ่อจึงได้ผุดค าสาปแช่งลูกชายให้ประสบแก่ความหายนะ เมื่อเรือ
ล านั้นออกไปขอให้จอพายุให้อับปาง จนกระทั่งเรือส าเภาแล่นมาถึงบริเวณเกาะเภตราในปัจจุบันคลื่นลมทะเล
ปั่นป่วนและได้ซัดจนเรือส าเภาล านั้นแตกอับปางตรงบริเวณเกาะที่มีรูปร่างคล้ายเรือส าเภาหันหัวเรือออกนอก
ฝั่ง เกาะนี้คือเกาะเภตราซึ่งเภตราแปลว่า ส าเภา ส่วนบรรดาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือสัตว์เลี้ยงตลอดจน
เครื่องประดับท่ีอยู่ในเรือล านี้ต่างก็ลอยล่องไปตามแรงคลื่นกระจัดกระจายไปตาม   เกาะต่างๆ กันทั่วท้องทะเล
ตามหมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ เช่น เกาะหมู(เกาะสุกร) เกาะแหวน เกาะเชือก     เกาะไหง เกาะม้า เกาะรอก 
เกาะกระดาน ส าหรับนายส าเภาลอยมาติดอยู่ที่เกาะลิบงและภรรยาซึ่งก าลัง     ตั้งท้องอยู่ลอยมาติดที่เกาะ
มุกด์ ซึ่งเกาะนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อมองจากด้านไหนก็เห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนอยู่กลางน้ า แล้วสองตายายก็
สิ้นลมเพราะตรอมใจในเวลาต่อมา 

 หลังจากเห็นเหตุการณ์เรืออับปาง ต่อมาภายหลังมีต้นมะม่วงเกิดข้ึนที่บริเวณนี้ที่น่าอัศจรรย์ผู้คนแปลก
ใจคือ กิ่งที่ยื่นออกมาทางทะเลนั้นมะม่วงมีรสหวาน ส่วนกิ่งด้านบนฝั่งมีรสเปรี้ยว (ผู้เฒ่าบอกว่ากิ่งที่ยื่นลงใน
ทะเลที่มีรสหวานนั้นเป็นส่วนของผู้เป็นแม่เพราะแม่นั้นไม่มีวันที่จะตัดสายสัมพันธ์กับลูกได้ และกิ่งที่อยู่บนฝั่งมี
รสเปรี้ยว   ผู้เฒ่าบอกว่าเป็นกิ่งของพ่อซึ่งเปล่งวาจาสาปแช่งออกไปไม่เหลือเยื่อใยให้กับลูก มะม่วงจึงมีรส
เปรี้ยว)และในปัจจุบันมะม่วงได้ตายลง ยังมีแต่เพียงบ่อน้ าและตัวศาลชื่อ  “ศาลโต๊ะพระม่วง”  ที่ชาวเรือต่าง
เชื่อกันว่าเป็นที่สิงห์สถิตย์ของดวงวิญญาณ สามารถบังคับคลื่นลมได้ จึงเป็นที่มาของ “บ้านพระม่วง”     ซึ่งใน
ปัจจุบันเมื่อเรือประมงผ่านจะมีการจุดประทัดบนบานขอความปลอดภัยและโชคลาภที่ศาลโต๊ะพระม่วง   ทุก
ครั้ง บ้านพระม่วง  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ   1,218  ไร่ หรือ 1.94 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านในเขต
พ้ืนที่การปกครองของต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านหาดทรายขาว  หมู่ที่ ๑  และ 
      บ้านแหลมสะท้อน  หมู่ที่ ๖  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านแหลมสะท้อน  หมู่ที่ ๖ ต าบลนาเกลือ   

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 



๖๐ 
   ๑. นายสุนทร    รกัหิรัญ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสิทธิชัย  รักษ์หิรัญ  กรรมการ 
   3. นายสวาท    รายา  กรรมการ 
 4. นางสาวนงลักษณ์  คุ้มพิทักษ ์ กรรมการ 
 5. นายสมศักดิ์  กูมุดา กรรมการ 
 6. นายเปลื่อง  โต๊ะหะ กรรมการ 
 7. นายเสริม  กูมุดา กรรมการ 
 8. นายวิรัตน์  หวังเส็น กรรมการ 
 9. นางนงลักษณ์  รักหิรัญ         กรรมการ/เลขานุการ 

(๕)  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ      
บ้านท่าโต๊ะเมฆ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๕  ต าบลนาเกลือ   อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  โดยค าว่า  โต๊ะเมฆ      เป็นชื่อ
ของ “นายเมฆ” ซึ่งเดินทางมาจากเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในหมู่บ้านนี้  
ประกอบกับในหมู่บ้านได้มีท่าเรืออยู่หนึ่งแห่ง  ซึ่งนายเมฆได้ใช้ท่าเรือดังกล่าวเป็นประจ าในการประกอบอาชีพ
ประมง  จนเหมือนกับเป็นเจ้าของท่าเรือดังกล่าว  ส่งผลให้ผู้คนจึงเรียกติดปากว่า ท่าโต๊ะเมฆ  ท่า คือท่าเรือ 
โต๊ะ คือค าน าหน้านามของผู้อาวุโส เช่น โต๊ะอีหม่าน  โต๊ะคอเต็บ โต๊ะบิหลั่น เป็นต้น เมฆ คือชื่อนามของบุคคล
ผู้นี้  ดังนั้นค าว่า  ท่าโต๊ะเมฆ คือท่าเรือของคนชื่อโต๊ะเมฆนั้นเอง  และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ   
200 ปี มาแล้ว  จึงได้ใช้ชื่อ “ท่าโต๊ะเมฆ”  เป็นชื่อหมู่บ้านเป็นต้นมา บ้านท่าโต๊ะเมฆ  มีเนื้อที่ทั้งหมด 
ประมาณ 1,211 ไร่ หรือ 1.93 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การปกครองของต าบลนาเกลือ  
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านนาเกลือเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ   แม่น้ าตรัง 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านแหลมสะท้อน หมู่ที่ ๖ ต าบลนาเกลือ 
      บ้านนาเกลือใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลนาเกลือ 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 8 ต าบลเกาะลิบง   

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายปรีชา  หาดเด็น  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายขุ้น  แซ่หลี  กรรมการ 
   3. นายดล   คงสมุทร  กรรมการ 
 4. นางสุนี   พลแสง กรรมการ 
 5. นายอุเส็น   ด่อหล๊ะ กรรมการ 
 6. นายอับดลฮาหลี  ยุโส๊ะ กรรมการ 
 7. นายอับดลการีม   ยุโส๊ะ กรรมการ 
 8. นายสมศักดิ์   บุญญา กรรมการ 
 9. นายสมบูรณ์   แซ่หลี         กรรมการ/เลขานุกา 



๖๑ 
 

(๖)  หมู่ที่ ๖  บ้านแหลมสะท้อน      
บ้านแหลมสะท้อน  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๖  ต าบลนาเกลือ   อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   เริ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อ
ประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยในอดีตได้มีตายายครอบครัวหนึ่ง ได้อพยพมาจากจังหวัดกระบี่    โดยได้เดินทาง
มาทางเรือและขึ้นฝั่งที่ท่าเรือบริเวณหมู่บ้าน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม ประกอบกับมีต้น
กระท้อนอยู่ต้นหนึ่ง สองตายายจึงได้ท าการปลูกบ้านอยู่ใต้ต้นกระท้อน และท านาปลูกข้าว   ท าประมง  คนใน
พ้ืนที่จึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “นาแหลมท้อน” และต่อมามีคนในพ้ืนที่มาสร้างบ้านเรือนในที่ดินบริเวณ
ดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น  จึงได้เรียนเป็น “บ้านแหลมสะท้อน”  และได้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันบ้านแหลม
สะท้อน  มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ  740  ไร่ หรือ 1.11 ตารางกิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การ
ปกครองของต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อาณาเขตของหมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านหาดทรายขาว  หมู่ที่ ๑  และ 
      บ้านนาเกลือใต้  หมู่ที่ ๓  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ   ทะเล และ ต าบลเกาะลิบง 
 ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านหาดทรายขาว  หมู่ที่ ๑  และ 
      บ้านพระม่วง  หมู่ที่ ๔  ต าบลนาเกลือ 
 ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ   บ้านท่าโต๊ะเมฆ  หมู่ที่ ๕ ต าบลนาเกลือ   

ท าเนียบผู้น า/ประชาคม  ประกอบด้วย 
   ๑. นายสิ้ม  หลีเอบ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายถนัด  หนูนุ้ย  กรรมการ 
   ๓. นายสุวัฒน์  หวังเส็น  กรรมการ 
 ๔. นายประสาน  สันติมิตร กรรมการ 
 ๕. นายวิสุทธิ  เหล็มแหละ กรรมการ 
 ๖. นางบุหงา  หลีเอบ กรรมการ 
 ๗. นายวิเชียร  แด่หวา กรรมการ 
 ๘. นายสุริยัน  สุเหร็น กรรมการ 
 ๙. นายนพพร  สุเหร็น กรรมการ 
 ๑๐. นายเกียรติศักดิ์  สุเหร็น         กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านหาดทรายขาว   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  330  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .   16  ครัวเรือน 

  300   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   3    ครัวเรือน 
   33    ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อืน่ๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
(๒)  หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,285  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .   105  ครัวเรือน 

  875   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   10   ครัวเรือน 
   410  ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
(๓)  หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้ 



๖๔ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด   1,388  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .   150  ครัวเรือน 

  1,238   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   10   ครัวเรือน 
   150  ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 
(๔)  หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  968  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .   170  ครัวเรือน 

  788   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   15   ครัวเรือน 
   180  ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
(๕)  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,011  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .    85  ครัวเรือน 

  661   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   20   ครัวเรือน 
   350  ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
(๖)  หมู่ที่ ๖  บ้านแหลมสะท้อน 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  590  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    -    ครัวเรือน 

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

   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 
2.2) ท าสวน สวน  ยางพารา    .    80  ครัวเรือน 

  490   ไร ่   3.20  กก./ไร ่ 18,087.3  บาท/ไร ่   166.4 บาท/ไร ่
สวน  ปาล์มน้ ามัน .           
. 

   10   ครัวเรือน 
   100  ไร ่    300  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่   1,050 บาท/ไร ่

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

สวน      -           .    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    -    ครัวเรือน 
   -       ไร่      -     กก./ไร่      -       บาท/ไร ่      -      บาท/ไร่ 

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านหาดทรายขาว  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 643  ไร่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบุ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
(๒)  หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,425 ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบุ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
(๓)  หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้  มีพ้ืนที่ทั้งหมด   1,638  ไร่ มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบุ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
(๔)  หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,218  ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบุ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
(๕)  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,211  ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบุ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
(๖)  หมู่ที่ ๖  บ้านแหลมสะท้อน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  740  ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ
หมู่บ้านน้ีมีน้ า
ทางการเกษตร

ไม่เพียงพอ
ในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนทีต่กโดยเฉลี่ยในปทีีผ่่านมา

(มิลลิเมตร)กรณทีีท่ราบโปรดระบ ุ

3.1) ปรมิาณน้ าฝน -  ตั้งแต่ 10.1 มลิลเิมตร ถึง 35.0 
มิลลเิมตร 

แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
จ านวน (แห่ง) 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป ี

ล าดับ 

ความส าคัญ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ   
 1. แม่น้ า - - - -  

 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ห้วย/ล าธาร - - - - 
 3. คลอง - - - - 
 4. หนองน้ า/บึง - - - - 
 5. น้ าตก - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

- - - - 

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

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

(๑)  หมู่ที่ ๑  บ้านหาดทรายขาว  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 643  ไร่  มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ - - - - - 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.)      

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 

(๒)  หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,425 ไร่  มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 9 9 - - 9 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) 1 1 - - 1 

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 

 

 



๗๕ 
(๓)  หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,638  ไร่  มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 1 1 - - 1  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 15 15 - - 15 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) 1 1 - - 1 

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 

 

(๔)  หมู่ที่ ๔  บ้านพระม่วง  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,218  ไร่  มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ - - - - - 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) - - - - - 

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 

 

 

 



๗๖ 
(๕)  หมู่ที่ ๕  บ้านท่าโต๊ะเมฆ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,211  ไร่  มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ 1 1 - - 1  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 7 7 - - 7 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) 1 1 - - 1 

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 

 

(๖)  หมู่ที่ ๖  บ้านแหลมสะท้อน  มีพ้ืนที่ทั้งหมด   740  ไร่ มีข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า 
จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
ความเพียงพอของน้ าอุปโภค 

บริโภคตลอดทั้งป ี
หากไม่เพียงพอหมู่บ้าน
น้ีมีน้ าทางการเกษตรไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

เพียงพอ  
(แห่ง) 

๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ - - - - -  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

๔.๒ บ่อน้ าตื่นสาธารณะ 6 6 - - 6 

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) 1 1 - - 1 

๔.๔ ประปาหมู่บ้าน(ของการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

- - - - - 

๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ - - - - - 

๔.๖ อื่น ๆ ระบุ                            . - - - - - 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในพื้นท่ีของต าบลนาเกลือโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ  ๗๕  นับถือศาสนาพุทธ  
คิดเป็นร้อยละ  ๒๐  และนับถือศาสนาอ่ืน  คิดเป็นร้อยละ  ๕   โดยในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ         มีสถาบัน
และองค์กรทางศาสนา  ประกอบด้วย 

(๑)  วัด/ส านักสงค์ จ านวน  ๒  แห่ง  ประกอบด้วย 
- ส านักสงฆ์นาเกลือเหนือ   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ   
- ส านักสงฆ์นาเกลือใต้   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านนาเกลือใต้ 

(๒)  มัสยิด จ านวน  ๕  แห่ง  ประกอบด้วย 
- มัสยิดนาเกลือใต้    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  บ้านนาเกลือใต้   
- มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านพระม่วง 
- มัสยิดดารุสซาลาม    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านพระม่วง 
- มัสยิดท่าโต๊ะเมฆ    ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านท่าโต๊ะเมฆ 
- มัสยิดแหลมสะท้อน   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมสะท้อน 

(๓)  โบสถ์คริสต์ จ านวน  ๑  แห่ง  ประกอบด้วย 
- โบสถ์คริสต์นาเกลือเหนือ   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านนาเกลือเหนือ   

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น
ประจ าทุกปี ดังนี้  

1. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัว  ประมาณเดือน เมษายน 
๒. ประเพณีการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอน(ถือศีลอด)   ประมาณเดือน มิถุนายน 
๓. ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
4. ประเพณีวันอารีรายอ  ประมาณเดือน สิงหาคม 
๕. ประเพณีถือศิลกินเจ  ประมาณเดอืน กันยายน 
๖. ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  ประมาณเดือน ตุลาคม 
๗. ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

8.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้  ต่างๆ  ประกอบด้วย 

- ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการยางพาราชุมชน จ านวน   1  แห่ง 
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนาเกลือ   จ านวน   ๑  แห่ง 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลนาเกลือ จ านวน   ๑  แห่ง 
- บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  ๑๒  หลัง 
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- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน    ๑  แห่ง 

ภาษาถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือร้อยละ  ๙๘  พูดภาษาใต้  และร้อยละ  ๒  พูดภาษากลาง (เนื่องจาก
เดินทางมาท างานในพ้ืนที่หรือมีครอบครัวเป็นคนในพ้ืนที่) 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
จากอาหารทะเลถือเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไป  ได้แก่  กุ้งแห้ง  ปลาเค็ม           ปลาแดด
เดียว กะปิ   

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 

ต าบลนาเกลือ  เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค      มาเป็น
เวลานาน  โดยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  ซึ่งประกอบไปด้วย ๖  หมู่บ้าน            มี
ประชากรทั้งสิ้น  ๔,๓๒๒  คน  มีจ านวนครัวเรือน  ๑,๑๑๗  ครัวเรือน   ด้วยปัจจัยสภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็น
ที่ราบริมชายฝั่งทะเล  จึงไม่สามารถหาแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค  ประกอบกับน้ าบาดาลใน
พ้ืนที่มีไม่เพียงพอ  อีกทั้งคุณภาพของน้ าไม่สามารถน ามาใช้ได้  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน         
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  โดยในพื้นท่ีต าบลนาเกลือมีแหล่งน้ า  ประกอบด้วย 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ฝั่งแม่น้ าตรังติดทะเลเป็นปากน้ า (เป็นน้ าเค็มไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภคได้) 

 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  - บ่อน้ าตื้น  288 แห่ง  
  - ประปาหมู่บ้าน       4 แห่ง 
  - ถังเก็บน้ า      ๓ แห่ง 
  - สระ       ๔ แห่ง 

9.2 ป่าไม้ 

ต าบลนาเกลือ  มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  พ้ืนที่ป่าจึงเป็นป่าชายเลน              มีต้น
โกงกางเป็นไม้ท้องถิ่นท่ีขึ้นปกคลุมในพ้ืนที่ป่าดังกล่าว  โดยมีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ    ๓๐  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

9.3 ภูเขา 

ด้วยในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือไม่มีภูเขา   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล    เป็นป่าชาย
เลนมีต้นโกงกางเป็นไม้ท้องถิ่นท่ีขึ้นปกคลุมในพื้นท่ีป่าดังกล่าว  ประกอบกับพ้ืนที่ราบได้ถูกประชาชนในพ้ืนที่ใช้
ในการท าการเกษตร  และท าสวน 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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ในพ้ืนที่ของต าบลนาเกลือส่วนมากเป็นพ้ืนที่เหมาะส าหรับเพาะปลูก ท าการเกษตร  ที่อยู่อาศัย      ท าการ
ประมง  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ สภาพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  ไม่สามารถหาแหล่งน้ าที่จะ
น ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  ประกอบกับน้ าบาดาลในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ  อีกทั้งคุณภาพของ
น้ าไม่สามารถน ามาใช้ได้  ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง     ฤดู
แล้ง  ประกอบกับปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหาคณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ผู้น าชุมชน  กลุ่มองค์กร  และส่วนราชการในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง   โดยที่ประชุมได้เสนอรูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม  กล่าวคือ   มอบหมายให้
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเกลือ  จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนต าบลนาเกลือ  เพ่ือรับซื้อขยะในวันที่  ๕  ของ
ทุกเดือน (ซึ่งจะตรงกับวันที่ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนาเกลือได้นัดให้สมาชิกของกองทุนมาช าระเงิน
สมทบจากสมาชิก วันละบาท )  ณ ศูนย์ประสานงานโดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือเป็นหน่วยสนับสนุนในการด าเนินงานทั้งเรื่องของ
กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมและจิตส านึกในการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน   และช่วยลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
หมู่ที่ ๑ – ๖ ต าบลนาเกลือ  หรือการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเพ่ือร่วมด าเนินงาน 

10. ศักยภาพการพัฒนาของต าบลนาเกลือ 

๑๐.1 จุดเด่นของต าบล 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ข้อนข้างมาสามารถใช้ในการก่อสร้างหรือ
ท าประโยชน์เพื่อบริการสาธารณะ  ตลอดจนชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา  และมีความตื่นตัวในเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่น 

2. ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะการท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม และอาชีพประมง  ท าให้
มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน  มีการรวมตัว/รวมกลุ่มของเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ  พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนและ
หน่วยงานที่สามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงในการท ากิจกรรม 

๓. ต าบลนาเกลือให้การสนับสนุนการจัดกีฬาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มีสถานที่ท่ีใช้ในการออกก าลังกายเกือบ
ทุกหมู่บ้าน  มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย 

๔. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือมีอัตราการเรียนรู้หนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี  และส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษา
ตั้งแต่ประถมศึกษาขึ้นไป  มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเพ่ิมเติม  ประชากรวัย ๔ – ๑๘  ปี  ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  แม้ว่าจะไปศึกษาในตัวเมืองใหญ่ข้างเคียง มีสถานการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาในพ้ืนที่จ านวน  ๓  โรงเรียน สามารถรองรับเด็กได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

๕. คุณลักษณะของพ้ืนที่การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูก  และมีพ้ืนที่รองรับการใช้ประโยชน์มาก  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

๖. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่สามารถให้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาความรู้ ทั้ งทางด้านการศึกษา ด้าน
การเกษตร ฯลฯ 

๗. ผู้น าท้องที่ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการภายใต้
ระบบไตรภาคี   

๑๐.1 จุดด้อยของต าบล 



๘๐ 
1. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  จึงไม่สามารถหาแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  ประกอบกับน้ าบาดาลในพื้นที่มีไม่เพียงพอ  อีกท้ังคุณภาพของน้ าไม่สามารถน ามาใช้ได้  ท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

2. ระบบคมนาคมขนส่งยังคงขาดความสะดวก  ถนนหลายสายภายในหมู่บ้านมีสภาพพ้ืนผิวเป็นหลุม  เป็นบ่อ  
บางสายแคบ  ขาดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเท่าที่ควร  ท าให้การคมนาคมยังขาดความสะดวก
และไม่ได้มาตรฐาน   

๓. ระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ยังคงไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  จึงไม่สามารถหาแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร  ประกอบกับการด าเนินงานในการขยายเขตไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการสูง  ซึ่งงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ด าเนินการได้ 

๔. ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  อีกทั้งพ้ืนที่รับผิดชอบมีอาณาเขต
กว้างมากท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึง 

๕. ราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด  ไม่สามารถก าหนดราคา   เองได้  กลุ่มอาชีพไม่
มีความเข้มแข็ง  ขาดศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองกับ
พ่อค้า 

๖. ขาดสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในระดับหมู่บ้าน/ต าบล   

๗. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ยังด้อยกว่าสถาบันการศึกษาในตัวเมืองใหญ่ข้างเคียง  ส่งผลให้
นิยมออกไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ 

๘. การเพ่ิมขึ้นของประชากร  ในอนาคตอาจส่งผลให้เกิดปัญหามูลฝอยชุมชน  ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ยังขาดการฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

๙. การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังขาดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที ่

     
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ      
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่าง               
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๒ 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า      ร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูล     ในการ
ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ    ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอ    ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท า
ให้ภูมทิัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง      ในด้านต่างๆ ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่                 “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น



๘๓ 
ตามล าดับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตร           กับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่    
ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ   
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอก  จากนั้นในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแส
โลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึง
ช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ
ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ
ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง



๘๔ 
สาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรป
นั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน   

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้    ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่ม  ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ    ด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 



๘๕ 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่ องทางใน
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออม
ไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็น      วงกว้าง การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์
และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่
ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน    
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก ่            
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว   
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย



๘๖ 
ด้านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ ข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ใน
สังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน          องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว       
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง               
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน   
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้      
ในระยะยาว 

ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  ทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต    อย่างรอบด้าน  
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก                 มาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุน     เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน
และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้อง   กับประเด็น



๘๗ 
ปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ           ในระยะยาว 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะ    ให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ   ยอมรับร่วมกัน
ในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ            ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพ      ภายใต้การมองภาพ
อนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหาร  มีความ
รับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ       ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม        กับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้       และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้   จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
เป้าหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์    ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและ      น าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหา        ทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม         รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น  จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ



๘๘ 
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ 
คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต    อ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ      ทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว    เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป               จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 



๙๐ 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน      อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืน        ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตร      ที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
ในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 



๙๑ 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง             มีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 



๙๒ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ  การศึกษา     ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ         เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบ
ประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทาง   ในการน ายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 



๙๓ 
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ    มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
 และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
 ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 



๙๔ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง   ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ     การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั ง คม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลาย เป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่



๙๕ 
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ า  ท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี       ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพ   การผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดี
ขึ้น  จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด



๙๖ 
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวน         ไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด    ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 



๙๗ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วน
คนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ 
ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มี



๙๘ 
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ   ความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถงึการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่
ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่          และบูรณาการเป็น



๙๙ 
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ



๑๐๐ 
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาล
ขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของ
เสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่
ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 



๑๐๑ 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์
ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้



๑๐๒ 
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง
และข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์
มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง      
รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้ 
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้ เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม
จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง



๑๐๓ 
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อ
จัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสน
ล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่
รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการ
ผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี



๑๐๔ 
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึง
เงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้
สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 
๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขัน้ต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่
เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากร
วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลอง
เสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 



๑๐๕ 
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่ พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มี    
จ านวนมาก 
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-
๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่า



๑๐๖ 
ร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง



๑๐๗ 
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่ อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้ งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) ประเด็นส าคัญของวาระการ
พัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 
๑๖๙ ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มรีะบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี



๑๐๘ 
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น   ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงทีม่ีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 



๑๐๙ 
 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้าน
การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคน
และแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อม โยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
 



๑๑๐ 
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่ อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 



๑๑๑ 
การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่
จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ      ทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างคว าม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  การแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
น้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 



๑๑๒ 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่ างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) 
ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน         พรบ.ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ



๑๑๓ 
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมา
ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่ง ยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ



๑๑๔ 
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้ อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ  ต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง ) 



๑๑๕ 
จังหวัดตรังจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย  จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดกระบี่  และจังหวัดตรัง  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นการก าหนดแนวคิดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน คือ ร่วมกัน เกื่อหนุน และเชื่อมโยง 

วิสัยทัศน์  
  “การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 
  บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงการ
คมนาคมกับต่างประเทศ 
3. เพ่ิมขีดความสามารถด้านความม่ันคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น 
5. การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าภาค
การเกษตร 
2. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้าน       
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
ให้เพียงพอและเหมาะสม 
1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้       
สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด
เชื่อมโยง วิถีชีวิต  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม          
ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที ่
1.4 บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมงและปศุสัตว์ มีศักยภาพในพ้ืนที ่
เ พ่ื อ ให้ ชุ ม ชน เ กิ ด ค ว าม เ ข้ ม แข็ ง       
อย่างยั่งยืน 

2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
2.2 น างานวิ จั ย และนวั ตกรรมมาต่อยอดสู่ การพั ฒนา          
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมและสร้างมูลค่า   
2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกร โดยเฉพาะการ



๑๑๖ 
เข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด 
2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ มชนในการบริ การด้ านการ
ท่องเที่ยว 

3.1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้ งระดับ
สากลและระดับชุมชน ให้มีมาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 
3.2 พัฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการท่ องเที่ ยวให้ มี ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวตาม        หลักธรร
มาภิบาล 
3.3 พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยวให้กับชุมชน และ สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ
เอกชนกับชุมชนในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 

 

๑.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัดตรัง  

วิสัยทัศน์  
          “ตรังเมืองแห่งความสุขบนฐานการเกษตร   
     อุตสาหกรรมการเกษตร  และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความม่ังคั่งและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. พัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษา  เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนมีการบริหารจัดการ  แบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างฐานเศรษฐกิจ
ของจั งหวั ดด้ านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค–บริโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 



๑๑๗ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน        
และผู้ผลิตชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มี
คุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ       
การท่องเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก        
เพ่ือการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน 
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาดสมัยใหม่และพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความมั่นคง
ทางสั งคมพัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย      
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. เสริมสร้างสังคมคุณธรรม  ศาสนธรรม และประเพณี
วัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
ขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
4. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย 
รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และ
แรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
6. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
7. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ
(๕ ดี) 
9. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
10. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
11. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
แบบบูรณาการ 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชาชน
ทุกช่วงวัย 
13. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
14. ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการ
ประกอบอาชีพเสริม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการ 1. ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบ



๑๑๘ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมี
ความยั่งยืน 

บูรณาการ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า แม่น้าล้ าคลอง ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการ
จัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.4 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

  “เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน    มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ     
สืบสานภูมิปัญญา      สู่การพัฒนาสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน” 

 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุ งรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า        
และท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
1.2 พัฒนาระบบจราจร 
1.3 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคบริโภค 
1.4 พัฒนาระบบขนส่ง 
1.5 พัฒนางานวางผังเมือง 
1.6 ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
1.7 เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่า    
แห่งอันดามันและการท่องเที่ยวชุมชน 
1.8 การส่งเสริมความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ชาวต่างชาติที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง 
1.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ฯลฯ 



๑๑๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
2.6 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
2.7 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
3.4 สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชน และชุมชน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการอนุรักษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

4.1 สร้ า งจิ ตส านึ กและความตระหนั ก ในการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4.5 บ าบัดและจัดการขยะ 
4.6 ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการอนุรักษ์และ
ส่ งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1 ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

6.1 สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
รายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
6.3 สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
6.4 สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
6.5 ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรของ
ท้องถิ่น 

7.1 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
ทางการบริหารจัดการที่ด ี

ฯลฯ 
 



๑๒๐ 
 

๑.๕ แผนพัฒนาอ าเภอ   
 วิสัยทัศน์  
  “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พัฒนาการเกษตรสู่สากล” 
 พันธกิจ 
๑. บูรณาการและด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยอ านวยการบริหารราชการทุก   ภาคส่วน 
๒.  เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรม  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม 
๓.  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริการประชาชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  เสริมสร้างความมั่นคงภายใน  พัฒนางานข่าวกรอง  และโครงข่ายการสื่อสาร  รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจน 
๕. จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๖.  สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.  การขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับอ าเภอ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
           ๑. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและ OTOP 
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
๔. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ 
เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒. สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน 
๓. เพ่ิมรายได้จาก  OTOP 
๔. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน 
๕. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
๖. มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศน์พ้ืนที่แหล่งน้ า และแหล่งท่องเที่ยว ปีละ 3 แห่ง 
๗. เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง 
๘. สร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 
๙. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

๑.๖ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
การพัฒนาขององค์การบริหารต าบลนาเกลือ ได้ถูกก าหนดให้บริหารจัดการ  ตลอดจนปฏิบัติงานตามภารกิจ
และอ านาจหน้าที่  ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  ซึ่งจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขและสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการภายใต้ระบบไตรภาคี  ประกอบด้วย  ภาคประชาชน  ผู้น าชุมชน และส่วนราชการในพ้ืนที่   โดย
นโยบายที่ก าหนดไว้มีทั้งหมด ๖ ด้าน ดังนี้ 



๑๒๑ 
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีแนวทางดังนี้ 
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนา  ถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  ให้ได้
มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๑.๒ จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน     มีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๑.๓ สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็น
ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
๑.๔ สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล โดยการขยายเขตระบบประปา ก่อสร้าง
และปรบัปรุงประปาหมู่บ้าน และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 
๑.๕ สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใช้ในด้าน
การเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
๑.๖ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ    โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่  น าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตตลอดจน
มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้ 
๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร  ตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่ก าลังปรับเปลี่ยน
เครื่องมือ  ปรับเปลี่ยนอาชีพ  ตามแนวนโยบายของภาครัฐ 
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง    
๒.๓  ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒.๔ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แบบพอเพียง  น าไปสู่การเป็นชุมชน
แบบพ่ึงตนเอง 
๒.๕ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  โดยสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยว 

๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้            ผ่านกระบวนการ
ศึกษานอกระบบ  ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้ 
๓.๑ ส่งเสริมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสาร  ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
๓.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล  และมีบริการสัญญาณ  Wifi   
๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๑๒๒ 
๓.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา   ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 
๓.๕ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ   
๓.๖ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
๓.๗ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กท้ัง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รณรงค์สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด  น าไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ   โดยมีแนวทางดังนี้ 
๔.๑ ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  ไม่ให้เกิดมลพิษต่อชุมชน  โดยมุ่งเน้นการบ าบัดและจัดการขยะ
อย่างมีระบบ 
๔.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ 
๔.๓ สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
๔.๔ ปรับภูมิทัศน์สถานที่ส าคัญ บริเวณสองข้างทาง รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเกลือ  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมถนนสวย ส านักงานน่าอยู่ หรือกิจกรรมหน้าบ้านหน้า
มอง 
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ต าบลนาเกลือเป็นชุมชนที่  น่าอยู่  น่าอาศัย   และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   และมุ่งพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น   โดยมีแนวทางดังนี้ 
๕.๑ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกระดับ  สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
๕.๒ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่น
ให้แก่ครอบครัว  
๕.๓  ส่งเสริมการสร้างต าบลนาเกลือน่าอยู่ น่าอาศัย  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
ประชาชนในพื้นท่ี  โดยปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน 
๕.๔ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข  จัดให้มีรถบริการฉุกเฉิน  ตลอดจนดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน  
เสริมสร้างระบบป้องกันโรค  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  บรรเทาสาธารณภัย
และการป้องกันระงับโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่   
๕.๕ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ  การสังคมสงเคราะห์ ด้านคุณภาพชีวิต     แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 



๑๒๓ 
๕.๖ สนับสนุนนโยบายภาครัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีสนามกีฬา/
ลานกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและต าบล   เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์และท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอ าเภอ/จังหวัด 

๖. ด้านการเมืองการบริหาร 
บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ภายใต้ระบบไตรภาคี   เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของภารกิจ  โดยมีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนให้ประชาชนคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบลนาเกลือ” 
๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนแสดงออกความคิดเห็น  ผ่านเวทีประชาคมทุก
ระดับ  ตลอดจนส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 
๖.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยน าการบริหารงานแนวใหม่  มาใช้  ตลอดจนจัดระบบการ
บริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
๖.๔ สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
๖.๕ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลังพัฒนารายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๖.๖ ด าเนินการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  
ตลอดจนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่บริการประชาชนต าบลนาเกลือ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ ได้ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  
โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานภายใต้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมทั้งน าจุดแข็ง  และศักยภาพที่มี
อยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต    
และสังคม   การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในต าบล  ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม       
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาไว้ซึ่ งศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น              
เพ่ือเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ



๑๒๔ 
คมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๐ แนวทางการพัฒนา โดยให้ความส าคัญในการ
พัฒนาทุกด้านควบคู่กันไป ดังนี้  

๒.๑ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการดี  คนมีคุณภาพ  เปิดโอกาสการศึกษา  และกีฬาลดยาเสพติด  
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับรากหญ้า  น าพาชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม  ตลอดจนสืบสานประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” 

พันธกิจการพัฒนา 
๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง    
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ   เด็ก  สตรี  
คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
๕. ส่งเสริม  สนับสนุน ป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ี  และการป้องกันระงับโรคติดต่อ   
๖. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา   
๗. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
ชุมชน 
๘. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารและการปกครอง 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
    โครงสร้างพืน้ฐาน 

๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า และทา่เทียบเรือ 

กองช่าง 

๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภค 

กองช่าง 

๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงบ ารุงรักษาไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ 

กองช่าง 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ส านักงานปลัด 

 ๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
   การศึกษา  ศาสนา   
   ศิลปวัฒนธรรม 

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุก 
     ระดับ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

๓.๒ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๓.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  และ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น  
   สิ่งแวดล้อมและจดัการ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๔.๑ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด  

 ๔.๒ เฝ้าระวังและฟืน้ฟูธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๔.๓ บ าบัดและฟื้นฟธูรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ๔.๔ บ าบัดและจัดการขยะ ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
   คุณภาพชีวิตและสังคม 

๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ๕.๓ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
ส านักงานปลัด  

 ๕.๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 

ส านักงานปลัด 



๑๒๖ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส านักงานปลัด 

๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ,กองคลัง 

๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ,กองคลัง 

๖.๔ สนบัสนุนให้มีการประสานงานระหวา่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ,กองคลัง 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
๒.๓.๑ ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 
๒.๓.๒ ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒.๓.๓ ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
๒.๓.๔ ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 
๒.๓.๕ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๒.๓.๖ พัฒนาด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 
๒.๓.๗ รว่มอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
๒.๓.๘ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 
๒.๓.๙ เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
๒.๓.๑๐ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
๒.๓.๑๑ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ  : จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐาน              
มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

เป้าประสงค์ :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก 
  :  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน   
      มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน    

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของถนนในพ้ืนที่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา  
 :  ร้อยละของครัวเรือนมีประปาที่ได้มาตรฐานใช้ 
 :  ร้อยละของครัวเรือนมีไฟฟ้าสาธารณะใช้ 



๑๒๗ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ   

1.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของถนนในพื้นที่มีมาตรฐาน
และมีความสะดวกในการสัญจรไปมา 

๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค 
บริโภค   

1.2.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนที่มีระบบประปา
ที่ได้มาตรฐานใช้ 

๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ไฟฟ้า   แสงสว่างสาธารณะ 

1.3.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนที่มีระบบไฟฟ้า
สาธารณะใช้ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   

กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และ    การท่องเที่ยว) ที่
มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

พันธกิจ  : ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การอาชีพ  และศักยภาพของคน  ครอบครัว  และ
ชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์ :  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  :  ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 
 :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของหมู่บ้านที่ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 :  ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง 
 :  ร้อยละของกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ 
     และศักยภาพในการบริหารจัดการ 
 :  จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 
     อ าเภอ/จังหวัด 



๑๒๘ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    

2.1.2 อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ของประชาชนในพื้นที่   
2.1.3 อัตราการเพ่ิมข้ึนของศักยภาพในการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนที่  

๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยว 

2.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา  และ
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   

  ส านักงานปลัด / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และ    การท่องเที่ยว) ที่
มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

พันธกิจ  : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 
  :  ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของประชากรที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับท้ังในและนอกระบบ 
:  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 3.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ  เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทั้งใน
และนอกระบบ 



๑๒๙ 
๓.๒ เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

3.2.1 จ านวนช่องทางของประชาชนในพื้นท่ีในการ
รับรู้ข่าวสาร 

๓.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของการฟื้นฟู  และด ารงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญา  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   

  ส านักงานปลัด / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธกิจ  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน 

เป้าประสงค์ :  เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและ 
    มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในการดูแลแหล่งน้ า  การจัดการขยะ  และ 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๒ เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านเฝ้าระวังและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

๔.๓ บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

๔.๔ บ าบัดและจัดการขยะ 4.4.1 จ านวนขยะในพ้ืนที่ 



๑๓๐ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   

  ส านักงานปลัด / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

พันธกิจ  : ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  และการสาธารณสุข  ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ   เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ส่งเสริม  สนับสนุน ป้องกัน  และ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  และการป้องกันระงับ
โรคติดต่อ  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 

เป้าประสงค์ :  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา  
  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับ 
     การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 :  ร้อยละประชาชนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง  และได้รับ 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 5.1.1 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
ด้านสวัสดิการ 

๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5.2.1 ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ท่ีมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรง 

๕.๓ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

5.3.1 อัตราความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ 

๕.๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

5.4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



๑๓๑ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส านักงานปลัด / กองช่าง  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6.  

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

พันธกิจ  : สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการ               
     ตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต. 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

องค์กรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 6.2.1 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

คุณภาพของผลงาน 
๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 6.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

คุณภาพการให้บริการของบุคลากร 
๖.๔ สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.4.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรได้  
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :   

  ส านักงานปลัด / กองช่าง / กองคลัง 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 

 



๑๓๒ 
 

2.๕  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ 

         การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑- 256๔)  เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์
และความเสี่ยง  ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว   และส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ  จึงมุ่งเน้น
การด าเนินงานภายใต้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมทั้งน าจุดแข็ง  และศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา         
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในต าบล  ควบคู่กับการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นฐานรากในการ
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับ
การยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 

 นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร    
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมี
ส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม   โดยยึดหลัก
แนวคิดในการพัฒนาที่ว่า “ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  ภายใต้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
และสร้างความมั่นใจว่า  การพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่ งยืนและสร้างความสุขให้ประชาชนใน          
ต าบลนาเกลือ  โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ต าบลอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว  กรอบแนวคิดการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเกลือ  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศ ขององค์กร   โดยใช้แนวพระราชด าริ 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้ 

         1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปการ  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร คือการเตรียมความ
พร้อม อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร/อาหารทะเล  และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์  



๑๓๓ 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์   ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพท าสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ ามัน  และประมง   ควบคู่กับการการส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร/อาหารทะเล  และการท่องเที่ยง
เชิงอนุรักษ ์ นอกจากนั้นจะต้องส่งเสริมการพัฒนาคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย  การส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ  ทั้งสุขภาพการและสุขภาพใจ และปัญญา ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลและภาครัฐอย่างทันท่วงทีและทั่วถึงเป็นธรรม  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย
และท้องถิ่น  ปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทยให้กับคนรุ่นใหม่   ประกอบกับเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและคมนาคม  ที่สะดวกต่อการเดินทางและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ ยกระดับกระบวนการผลิต ให้เป็นมาตรฐาน
เท่าเทียมสากล  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมทั้งต้องมีการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปัญหาสังคมและปัญหาด้านสาธารณสุขที่
อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้าย  แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ  โรคระบาด การเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ จะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  การจัดการด้านการศึกษา เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา   เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนและน าเทคโนโลยี
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  

           2. หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ควบคู่กับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคีการพัฒนากระจาย        
ไปทุกภาคส่วน การใช้หลักปรัชญาตามแนวพระราชด าริ  น าทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารและ
กระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการน าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้          
เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของครัวเรือน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การพ่ึงตนเอง พัฒนานวัตกรรม
และคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพเป็นชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักและเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างกระแสการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักความพอประมาณ  การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข  มีความรู้  การมีคุณธรรม และความ
มีเหตุผล  ในการด าเนินชีวิต  ควบคู่กับการบริหารงานตามบันได ๓ ขั้นสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นเจ้าของ
และน าไปสู่ความยั่งยืน   ประกอบด้วย 

 การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติ      
ของชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทั่วประเทศ 
 การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ    
และความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวน การพัฒนามากท่ีสุด 
 
 
 



๑๓๔ 
 การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การ
ออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการ
ให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล 

           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  ตลอดจน     
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆและผู้มี    
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาตามของมิติต่างๆ  รวมตลอดถึงปัจจัยการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน   จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ     
คือ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  ภายใต้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
ควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

๒.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รัฐบาลมีนโยบาย ในเรื่องต่างๆ 
จ าแนกเป็น ๑๑ ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง  ทรง
เน้นความพอดี พอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด     ใช้แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งแสดงออกมาโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศ เป็น
แนวทางการก าหนดนโยบาย ค านึงถึงปัญหาของประเทศ ค านึงถึงเงื่อนเวลา ค านึงถึงความท้าทายที่รออยู่
ข้างหน้า ได้แก่การที่ประเทศต้องเร่งฟ้ืนฟูจากความบอบช้าทางเศรษฐกิจ ความหวาดระแวงทางสังคม จน
กลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการเคลื่อนเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ที่ต้องมีความพร้อม ข้อส าคัญนโยบายทุกด้าน ต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรปกครองทุก
ระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมปัญหาทั้ งระยะเฉพาะ
หน้าที่ต้องท าทันที ระยะกลางที่ต้องท าต่อไปหรือต้องรอการบังคับใช้กฎหมาย และระยะยาว     แม้จะไม่เห็น
ผลในระยะอันใกล้แต่รัฐบาลนี้  ต้องการวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามารับช่วงได้อย่างต่อเนื่อง 
ประการส าคัญ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน 
๑. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 
 



๑๓๕ 
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่        การบริหารจัดการ
ชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน 
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ในระยะเฉพาะหน้า จะ
เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึง
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ  การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและ
เด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ า เป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวัง
ตรวจสอบ 
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน       เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพใน
พ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที ่
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให้ระบบ
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล าของคุณภาพ
บริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ 
โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการ
กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง 
6. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3  ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวาก
รากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงานการขนส่ง
ภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ พัฒนา
แรงงานของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน 
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และ
นวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของ
รายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจในพืน้ที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
 
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจ 



๑๓๖ 
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงาน เดิมที่มีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึน้เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้น 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



๑๓๗ 
 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น    เพ่ือเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคี  รวมพลังของผู้คนในสังคมไทย  โดยไม่แยกฝักแยกฝ่าย       และไม่กัน
ใครออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์
ประชารัฐจึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะว่า ประชารัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการ
พัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ายโยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน         เป็น
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน        ทุกหมู่
เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ไผทของ
ไทยทุกส่วน อยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”   
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 9 มกราคม 2558  “ผมก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยปี 
2015 - 2020 ว่า ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน มั่นคง คือ ไม่มีการ
ทะเลาะเบาะแว้ง รับฟังความเห็นกันและกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้วิธีการนอกกฎหมายหรือท้าให้เกิดความ
รุนแรงเกิดขึ้น มั่งคั่ง ก็คือท าอย่างไรให้มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้าขายในประเทศเพ่ือนบ้าน
มากกว่าส่งออกไปประเทศไกลๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ท าไปด้วยกัน เราจะได้ก าหนดราคาสินค้าได้ เพราะสินค้า
เราเป็นพลังงานทดแทน และอาหารของโลกเราต้องเป็นแหล่งอาหารของโลกให้ได้ ความยั่งยืน คือ ตามแนวคิด
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย สร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง ผลิตไว้กินไว้ใช้ เหลือก็
แบ่งปันเพ่ือนฝูง มากกว่านั้นก็ขาย หาเงินมาลงทุน โดยเศรษฐกิจชะงักขนาดนี้ ก็หยุดก่อนอย่าเพ่ิงวู่วาม ลงทุน
แค่พอเพียง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นค่อยกู้เพ่ิม และต้องดูความต้องการของตลาดด้วย อุปสงค์อุปทานต้องสอดคล้อง
กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหา     จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่ต้องการมีการวิเคราะห์ได้แก่   S-Strengths (จุด
แข็ง) W-Weaknesses (จุดอ่อน) O-Opportunities (โอกาส) และ T-Threats (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือ
การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ    ซึ่งการวิเคราะห์นี้ จะช่วยให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ งที่เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลเหล่านี้  จะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการพัฒนาและโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ 
(Integration) ในเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับอ า เภอ จังหวัด และ
ประเทศ มาเป็นองค์ประกอบด้วย 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเทคนิค  SWOT   ANALYSIS 

จุดแข็ง ( Strengths : S ) 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีที่ดินสาธารณะประโยชน์ข้อนข้างมาสามารถใช้ในการก่อสร้างหรือ
ท าประโยชน์เพื่อบริการสาธารณะ  ตอลดจนชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา  และมีความตื่นตัวในเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่น 
2. ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร  โดยเฉพาะการท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม และอาชีพประมง  ท าให้
มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน  มีการรวมตัว/รวมกลุ่มของเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ  พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนและ
หน่วยงานที่สามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงในการท ากิจกรรม 
๓. ต าบลนาเกลือให้การสนับสนุนการจัดกีฬาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มีสถานที่ท่ีใช้ในการออกก าลังกายเกือบ
ทุกหมู่บ้าน  มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย 
๔. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาเกลือมีอัตราการเรียนรู้หนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี  และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ตั้งแต่ประถมศึกษาขึ้นไป  มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเพ่ิมเติม  ประชากรวัย ๔ – ๑๘  ปี  ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  แม้ว่าจะไปศึกษาในตัวเมืองใหญ่ข้างเคียง  มีสถานการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาในพ้ืนที่จ านวน  ๓  โรงเรียน สามารถรองรับเด็กได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
๕. คุณลักษณะของพ้ืนที่การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูก  และมีพ้ืนที่รองรับการใช้ประโยชน์มาก  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
๖. ระบบการบริหารมีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ การบริหารจัดการยึดหลักธรรม
มาภิบาล  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 



๑๓๙ 
๗. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่สามารถให้บริการประชาชนในการค้นคว้าหาความรู้  ทั้งทางด้านการศึกษา  ด้าน
การเกษตร ฯลฯ 
๘. ผู้น าท้องที่ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ    เชิงบูรณาการภายใต้
ระบบไตรภาคี   

จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
1. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมชายฝั่งทะเล  จึงไม่สามารถหาแหล่งน้ าที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร  ประกอบกับน้ าบาดาลในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอ  อีกทั้งคุณภาพของน้ า          ไม่สามารถน ามาใช้
ได้  ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง     
2. ระบบคมนาคมขนส่งยังคงขาดความสะดวก  ถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพพ้ืนผิวเป็นหลุม  เป็นบ่อ    บาง
สายแคบ  ขาดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมเท่าที่ควรท าให้การคมนาคมยังขาดความสะดวกและ
ไม่ได้มาตรฐาน  ประกอบกับระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ยังคงไม่ครอบคลุม 
๓. ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  มีการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  อีกทั้งพ้ืนที่รับผิดชอบมีอาณาเขต
กว้างมากท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง 
๔. งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาในพื้นท่ีได้อย่างเต็มที่ 
๕. ราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาด  ไม่สามารถก าหนดราคา   เองได้  กลุ่มอาชีพไม่
มีความเข้มแข็ง  ขาดศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองกับ
พ่อค้า 
๖. ขาดสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในระดับหมู่บ้าน/ต าบล   
๗. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ยังด้อยกว่าสถาบันการศึกษาในตัวเมืองใหญ่ข้างเคียง   ส่งผลให้
นิยมออกไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกพ้ืนที่ต าบลนาเกลือ 
๘. การเพ่ิมขึ้นของประชากร  ในอนาคตอาจส่งผลให้เกิดปัญหามูลฝอยชุมชน  ตลอดจน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ยังขาดการฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
๙. การพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ยังขาดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี  ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที ่
๑๐. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอต่อบุคลากร 

โอกาส ( Opportunities : O ) 
1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร   การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของต าบล 
2. ท้องถิ่นมีวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาของต าบลในอนาคต 
3. พ้ืนที่สามารถพัฒนาให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีมีสภาพความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตอลดจนชุมชนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนา  และมีความตื่นตัวในเรื่องการปกครองท้องถิ่น 
๕. อัตราการเพิ่มขึ้นของการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจ ฯ 
๖. ประชาชนในพื้นท่ีมโีอกาสเข้าถึงแหล่งทุนทางเศรษฐกิจ 
๗. องค์กรยึดแนวทางในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการภายใต้ระบบไตรภาคี 

อุปสรรค ( Thetas : T )    
1. กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ส่งผลให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ขาดความคล่องตัว   
2. ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 



๑๔๐ 
3. สินค้าเกษตรต้นทุนสูง ราคาสินค้าต่ า ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านค่าครองชีพ 
4. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้หมด 
5. ปัจจัยความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่บ่อยครั้งและยากแก่การแก้ไข   
๖. สินค้าอุปโภค บริโภคราคาสูงขึ้น  น้ ามันราคาแพง  ประชาชนเป็นหนี้สินนอกระบบสูง   
๗. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ งจากภายใน และ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ  
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร  
ความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท าให้       การพัฒนา
ในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) การน้อม น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
1. บริบทภายใน 
1.1 ภาพเศรษฐกิจไทย 
(1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ       ฉบับที่ 12 และร้อยละ 
4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 4   
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ เฉลี่ย 80 - 100 
ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว ร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 
0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 
(6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับ 
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3) – 2574  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ย ร้อยละ 3.3)  

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก ประเทศรายได้   ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ 
(1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 



๑๔๑ 
(2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูง จะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากร ผู้สูงอายุ 
(3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในประเทศขยายตัวช้าลง 
(4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย 
(5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน 
(6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 – 200  
ดอลลาร์ ต่อคนต่อปี ตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าว  ท าให้ประเทศไทยมี ความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ ในเวทีโลก 

1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากร วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน  และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน        การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ตลาดแรงงาน
ไทยใน  ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ  เพ่ิมขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็น โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ     ที่
เพ่ิมข้ึน 

1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทัง้ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส การเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ ผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขา การผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556       นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพตดิ 

1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด          ของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน     โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร    ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้น
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ของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน ระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้ จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพืน้ที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มี   จ านวนมาก 

1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ื อต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของ
รัฐองค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องด า เนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ ภาครัฐและการกระจายอ า นาจ 
เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

2. บริบทภายนอก 

2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001- 2100)จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ ประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น          ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร          ดังกล่าวค่อนข้าง
สั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า       ประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ   และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น 
นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
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๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น   โดยหาก
ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย         และพัฒนา 
และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 
๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ ประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 
1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้ นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน โอกาสในการ       ใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะต่อไป 
(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน มาตรฐานของการค้าและบริการ
มาเป็นข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และสินค้า    ขั้นปฐม แรงกดดัน
จากการเพิ่มขึน้ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้า
เกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง 
ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด ช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 
1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  
2) ปัญหาการสั่งสมหนี สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่ วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๔๔ 
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่าย
ทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ บริโภคของคนในประเทศ 

๒.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง     เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิ เวศ ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มฉ่ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคง
ด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากข้ึน ทัง้อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 
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ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                   
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓         
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔    
ด้านการสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและเทา่
เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕                   
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖                   
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ    
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
ด้านเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                   
ด้านสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓         
ด้านการสร้างความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕                   
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖                   
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ  

และธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗                   
ด้านพัฒนาระบบโครง 
สร้างพื้นฐานและระบบ   

โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘                   
ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙                   
ด้านพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐                   
ด้านการต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
พัฒนาคุณภาพด้านการ

ท่องเที่ยวให ้
มีมาตรฐานอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                   
การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมงและปศุสัตว์ มีศักยภาพใน

พืน้ที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการบริการด้านการท่องเที่ยว 
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 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด(ด้านเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว)   
ที่มั่นคงและมีเสถยีรภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                  
การเสริมสรา้งความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การศึกษา เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓          
การบริหารจัดการฐาน       

ทรัพยากรใหย้ั่งยืนและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔         
การเสริมสรา้งความ            
เป็นเลิศในการบริหาร       

จัดการ 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑                 
พัฒนาคุณภาพด้านการ

ท่องเที่ยวให ้
มีมาตรฐานอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒                   
การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ภาคเกษตร ประมงและปศุสัตว์ มีศักยภาพใน

พืน้ที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓                
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการบริการด้านการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
และทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข

ของท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อบต.นาเกลือ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสิ่งแวดล้อมและ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต        

และสังคม 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านการเมือง           
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.

นาเกลือ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านสิ่งแวดล้อมและ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต        

และสังคม 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านการเมืองการบริหาร 
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กลยุทธ ์
1.1 บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทาง
เท้า และท่าเทียบเรือ 
1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค  บริโภค 
1.3 ขยายเขต ติดต้ัง 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
 

2.1 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2 พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเทีย่ว  และเพิม่
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

3.1 ส่งเสริมการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 
3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3.3 ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

5.1 ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและนันทนาการ 
5.2 ส่งเสริมสขุภาพอนามัย
ของประชาชน 
5.3 ส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
5.4 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

4.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 บ าบัดและจัดการขยะ 
 
 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 
6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6.4 สนับสนุนให้มีการ
ประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

เป้าประสงค ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง  บ ารุงรักษา

ซ่อมแซมระบบคมนาคมขน      
ส่งให้มีความสะดวก 

 

2. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

 

3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพและมีรายได้ท่ี 
เพียงพอต่อค่าครองชีพ 

 

5. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีมีระบบบริหารจัดการ     

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

6.พัฒนาด้านการศึกษา
แก่ประชาชนทุกระดับ 

8. เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

9. ส่งเสริมการจดัสวัสดกิาร
สังคมและสังคมสงเคราะห์

ของเดก็ สตรี คนชรา  

  คน

พกิารและผู้ด้อยโอกาสใน

ชุมชน 

 

10. ประชาชนมีคณุภาพชีวติ  
ทีด่ีขึ้น สุขภาพร่างกาย  
แข็งแรงและมีความ 

  ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

 

11. การบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

7. ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้
ซึ่งศลิปวฒันธรรมอันดีงาม
และภูมิปญัญาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์
1.1 บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทาง
เท้า และท่าเทียบเรือ 
1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค  บริโภค 
1.3 ขยายเขต ติดต้ัง 
ปรับปรุงบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ 
 

2.1 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2 พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว  และเพิม่
ศักยภาพการท่องเที่ยว 
 

3.1 ส่งเสริมการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 
3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3.3 ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

5.1 ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและนันทนาการ 
5.2 ส่งเสริมสขุภาพอนามัย
ของประชาชน 
5.3 ส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
5.4 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

4.1 สร้างจิตส านกึและความ
ตระหนกัในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบดัและฟืน้ฟธูรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.4 บ าบดัและจดัการขยะ 

 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 
6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6.4 สนับสนุนให้มีการ
ประสานงานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 

 

วิสัยทัศน ์
“พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  การบริหารจดัการดี  คนมีคุณภาพ  เปิดโอกาสการศึกษา  และกฬีาลดยาเสพตดิ  ส่งเสริมเศรษฐกจิ

ระดับรากหญ้า  น าพาชมุชนเข้มแข็งและมสี่วนรว่ม  ตลอดจนสืบสานประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่” 
 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษา
ระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  การอาชีพ  และ
ศักยภาพของคน  ครอบครัว  
และชุมชนให้เข้มแข็ง  
สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง    

๓. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข  ตลอดจน
อนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

๔. ส่งเสริมการสังคม
สงเคราะห์ การจัดสวัสดิการ
สังคม  ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ   เด็ก  
สตรี  คนชรา  คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาสท้องถ่ิน 

๕. ส่งเสริม  สนับสนุน 
ป้องกัน  และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ตลอดจนบรรเทาสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดข้ึนในพื้นที่  และ
การป้องกันระงับโรคติดต่อ 

๖. ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการและ
การกีฬา 

๗. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของชุมชน 
 

๘. สร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี  โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารและการปกครอง 

แผนงาน 
1. แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
3. แผนงาน
การศึกษา 

4. แผนงาน
สาธารณสุข 

5. แผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

6. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

7. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

8. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

10. แผนงาน
การเกษตร 

9. แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

11. แผนงานการ
พาณิชย ์

12. แผนงานงบ
กลาง 

ผลผลิต 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
 

ผลผลิต/โครงการ  
จ านวน.............โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) ต่อ 
 
 
 

พันธกจิ 

เป้าประสงค ์

๑. ระบบ
คมนาคม
ขนส่งมี
ความ
สะดวก 

 

๒.ระบบสาธารณูปโภค 
ได้มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ  และ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

 

๓. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  สามารถ
พึ่งตนเองได้
ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 

๔. ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ 

 

8. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

 

6. พัฒนาด้าน
การศึกษาแก่
ประชาชนทุก
ระดับ 

 

7. ร่วมอนุรักษ์
และด ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถ่ิน 

 

9. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ของ
เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อย 
โอกาสในชุมชน 

 

10. เป็นเมืองน่าอยู่
ควบคู่กับการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 

๑๑. การ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

5. พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่  มี
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ด้านการเมืองการบริหาร 

ค่าเป้าประสงค ์
ร้อยละ 69 ของถนนใน

พื้นที่มีความสะดวก        
ในการสัญจรไปมา 

 

ร้อยละ 82 ของ
ครัวเรือนมีประปาที่ได้

มาตรฐานใช้ 

 

ร้อยละ 99.5 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า

สาธารณะใช้ 

 

ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน
ที่ด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ร้อยละ 95 ของครัวเรือน
มีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอและมั่นคง 

 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริม
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะและ

ศักยภาพในการบริหารจัดการ 

 

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับอ าเภอ/

จังหวัด ปีละ 1 แห่ง  

 

ร้อยละ 100 ของประชากร
ในพื้นที่ได้รับการศึกษาภาค
บังคับทั้งในและนอกระบบ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน  ได้รับการอนุรักษ์

และฟื้นฟู  จ านวน  11 กิจกรรม 

ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมดูแลแหล่งน้ า  การ
จัดการขยะ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  6 กิจกรรม/ปี 

ร้อยละ 95 ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ 
ผู้ด้อย โอกาสในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ร้อยละ 95 ประชาชนที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรง  และได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 ในการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่าเป้าประสงค ์
ร้อยละ 69 ของถนนใน

พื้นที่มีความสะดวก        
ในการสัญจรไปมา 

 

ร้อยละ 82 ของ
ครัวเรือนมีประปาที่ได้

มาตรฐานใช้ 

 

ร้อยละ 99.5 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า

สาธารณะใช้ 

 

ร้อยละ 95 ของครัวเรือน
มีอาชีพและรายได้ที่
เพียงพอและมั่นคง 

 

ร้อยละ 100 ของประชากร
ในพื้นที่ได้รับการศึกษาภาค
บังคับทั้งในและนอกระบบ 

ร้อยละ 95 ประชาชนที่มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่แข็งแรง  และได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 ในการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน
ที่ด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริม
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะและ

ศักยภาพในการบริหารจัดการ 

 

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับอ าเภอ/

จังหวัด ปีละ 1 แห่ง  

 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน  ได้รับการอนุรักษ์

และฟื้นฟู  จ านวน  11 กิจกรรม 

ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมดูแลแหล่งน้ า  การ
จัดการขยะ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  6 กิจกรรม/ปี 

ร้อยละ 95 ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ 
ผู้ด้อย โอกาสในชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

1.1 บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 
และท่าเทียบเรือ 

1.2 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
อุปโภค  บริโภค 

1.3 ขยายเขต ติดต้ัง ปรับปรุง
บ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

2.2 พัฒนา ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว  และเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

 

3.1 ส่งเสริมการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

3.2 เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 
5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
5.3 ส่งเสริมระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
5.4 การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 

4.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4.3 บ าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.4 บ าบัดและจัดการขยะ 

 
 

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงาน 
6.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6.4 สนับสนุนให้มีการประสานงาน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

แผนงานการพาณิชย์ แผนงานงบกลาง 

กลยุทธ ์

แผนงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์  
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
(ด้าน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และ การ
ท่องเที่ยว)       
ที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ 

 

ยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา 
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา
ด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน
ควบคู่การ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครง 
สร้างพื้นฐาน 
 

- ก่อสรา้ง  
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมระบบ
คมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวก   

- ร้อยละของ
ถนนในพื้นที่มี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

๖๖ % ๖๗ % ๖๘ % ๖๙ % - บุกเบกิ กอ่สร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า 
และท่าเทียบเรือ   

 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ถนนในพื้นที่มีมาตรฐาน
และมีความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภท บุกเบิก 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ถนนในพื้นที่ 

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภท ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม สะพาน ทางเท้า 
และท่าเทียบเรือ   

กองช่าง ส านักงาน 
ปลัด , 

กองคลัง 

- ก่อสรา้ง  
ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
ได้มาตรฐาน      
มีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอ  
ต่อความต้องการ
ของประชาชน 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
ประปาที่ได้
มาตรฐานใช้ 

73 % 76 % 79 % 82 % - พัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภค   

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ประปาที่ได้มาตรฐานใช้ 

 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 3/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมระบบประปา  
บ่อน้ าตื้น  บ่อบาดาล  
ฯลฯ   

  

- ร้อยละ     
ของครัวเรือนมี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช ้

98     
% 

98.5   
% 

99     
% 

99.5  
% 

- ขยายเขต ติดต้ัง 
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะใช้ 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 
0.5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม  ประเภท ส ารวจ  
ติดต้ัง  ขยายเขต  
ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
การศึกษาเรียน 
รู้แบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

- ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  
สามารถ
พึ่งตนเองได้
ภายใต้หลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

- ร้อยละของ
หมู่บ้านที่
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

 70 
% 

 80 
% 

90 % 100 
% 

- พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

- อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที ่ 
เช่น บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

- ประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ด้านอาชีพและมี
รายได้ที่เพียงพอ
ต่อค่าครองชีพ 

- ร้อยละของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพียงพอและ
มั่นคง 

๘๐% 

 

๘๕% 

 

๙๐% 

 

๙๕% 

 

 - อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
รายได้ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ/อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนในพื้นที่   เช่น โครงการ 
ส่งเสริมการประกอบอาชพีเสริม , 
โครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ ฯลฯ 

  

- ร้อยละของ
กลุ่มอาชีพ/
อาชีพเสริมใน
พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ทักษะและ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

65% 

 

70% 

 

75% 

 

80% 

 

 - อัตราการ
เพิ่มขึ้นของ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ/
อาชีพเสริมใน
พื้นที่ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ประเภท ส่งเสริม  สนับสนุน  การ
พัฒนาด้าน ทกัษะและศักยภาพใน
การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพ/
อาชีพเสริมในพื้นที่  เช่น โครงการจัด
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ของกลุ่ม
อาชีพ/อาชีพ เสริม  , โครงการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  เงินทุนใก่แก่
กลุ่มอาชีพ/อาชีพเสริมในพื้นที่ ฯลฯ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
(ด้าน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และ การ
ท่องเที่ยว)       
ที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ 

 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์   

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

- พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่  
มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

- สถานที่
ท่องเที่ยวที่
สามารถพัฒนา 
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับ
อ าเภอ/จังหวัด 

๑ ๑ ๑ ๑ - พัฒนา ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว  
และเพิ่มศักยภาพ
การท่องเท่ียว 

- จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนา  และ
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

ปีละ  1  
สถานที่ 

ท่องเที่ยว 

- ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ประเภท พัฒนา ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที ่ 
เช่น โครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์
สถานที่ส าคัญ/สถานที่ท่องเท่ียวใน
พื้นที่  , โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถานที่ส าคัญในพื้นที่สู่
การเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ
อ าเภอ/จังหวัด  ฯลฯ 

- ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
เช่น โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์และโฮมสเตย์  , 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว  
ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
ส่งเสริม
การศึกษา
เรียนรู้แบบ
องค์รวม  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
และส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ 
ศึกษา  
ศาสนา  
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

- พัฒนาดา้น
การศึกษาแก่
ประชาชนทุก
ระดับ 

- ร้อยละของ
ประชากรใน
พื้นที่ได้รับ
การศึกษาภาค
บังคับทั้งในและ
นอกระบบ 

85% 

 

90% 

 

95% 

 

100
% 

 

- ส่งเสริมการศึกษา
ของประชาชนทุก
ระดับ 

 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของ  เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ  ทั้งใน
และนอกระบบ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ เช่น โครงการ
จัดซื้อ  วัสด ุ อุปกรณ์  
การศึกษา , โครงการอาหารเสริม
(นม) ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

- เพิ่มช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

- จ านวนช่องทาง
ของประชาชนใน
พื้นที่ในการรับรู้
ข่าวสาร 

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริมและ
สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และเพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน เช่น 
โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ชุมชน  โครงการจัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ์ตา่ง ๆ ฯลฯ 

  

- อนุรักษแ์ละ
ด ารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่น 

- กิจกรรมที่
ด าเนินการใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

5 7 9 11 - ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
และประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของการฟื้นฟ ู     
และด ารงไว้ซ่ึง  
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และ     
ภูมิปัญญา 

เพิ่มขึ้น  2 
กิจกรรม/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุน  ฟื้นฟ ูและด ารงไว้ซ่ึง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ
ภูมิปัญญา เช่น โครงการแห่เทียน
พรรษา  โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบวชสามเณรภาค 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรให้
ยั่งยืนและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
พลังงาน  และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสิ่งแวด 
ล้อมและ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- เป็นเมืองน่าอยู่
ควบคู่กับการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม     
ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมที่
ด าเนินการใน
การดูแลแหล่งน้ า  
การจัดการขยะ  
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 4 5 6 - สร้างจิตส านึก
และความตระหนกั
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของ 
เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไปในการ
เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกบั
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มขึ้น  1
กิจกรรม/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ /
กิจกรรมประเภท ส่งเสริม  
สนับสนุน    การสร้าง
จิตส านึกใน  การอนุรกัษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง
แวด ล้อมในพื้นที ่เช่น 
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม , โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติฯลฯ  

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

- เฝ้าระวังและ
ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านเฝ้าระวัง
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

 - ด าเนินการจัดโครงการ /
กิจกรรมประเภท ส่งเสริม  
สนับสนุน    การเฝ้าระวัง
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น  
โครงการขุดลอก  คลอง  
ห้วย แม่น้ า ฯ สาธารณะ  , 
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบบกุ
รุกท าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ ฯลฯ   
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

         - บ าบัดและฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านบ าบัด
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ 

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุน  การบ าบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น 
โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสองข้างทาง ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

         - บ าบัดและจัดการ
ขยะ 

- จ านวนขยะในพื้นที ่  - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุน   การบริหารจัดการ
และการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน  
เช่น โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ  , โครงการจัดซ้ือรถเก็บ
ขยะ , โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะภายในชุมชน ฯลฯ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
การศึกษา 
เรียนรู้แบบ  
องค์รวม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

 

- การจัด
สวัสดิการสังคม
และสังคม
สงเคราะห์ของ
เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

- ร้อยละของเด็ก 
สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อย 
โอกาสในชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม
ด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

๘๐% 

 

๘๕% 

 

๙๐% 

 

๙๕% 

 

- ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 

- อัตราการเพิ่มขึ้น
ของ เด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ ของเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ในชมุชน เช่น 
โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

- ร้อยละ
ประชาชนที่มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่
แข็งแรง  และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 

๘๐% 

 

๘๕% 

 

๙๐% 

 

๙๕% 

 

- ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

- ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่แข็งแรง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน  
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
เช่น โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี โครงการ แข่งขันกีฬา   
ต้านยาเสพติด ฯลฯ 

  

- ส่งเสริมระบบ
ป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภยั 

- อัตราความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
เช่น โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภยั 

  

 -   -    
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รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ    อ าเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับ     
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

ยุทธศาสตร์  
การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศใน
การบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้าน
การการอยู่ดีมี
สุขของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
การบริหาร 

- การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

- ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน 
การบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
ของ อบต. 

76 % 79 % 82 % 85 % - ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อองค์กรในการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 3/ปี  

- ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุนด้านการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน เช่น โครงการ 
อบต.สัญจร , โครงการจัดท า/
ทบทวนแผนชุมชน ฯลฯ 

ส านักงา
น ปลัด 

กองช่าง , 
กองคลัง 

- พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
หน่วยงาน 

- ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อคุณภาพของ
ผลงาน 

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุนด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของหน่วยงาน 
เช่น จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

  

- พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

 

- ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ
บุคลากร 

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เช่น โครงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร,
การฝึกอบรม /ทัศนศึกษาดูงาน 
ฯลฯ 

  

- สนับสนุนให้มีการ
ประสานงาน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่องค์กรได้
บูรณาการงานร่วมกบั
หน่วยงานอื่น 

 - ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทส่งเสริม  
สนับสนุน  ประสาน การ
ด าเนินงานด้านการบูรณาการ
งานร่วมกับหนว่ยงานอื่น 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบจ.ตรัง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  แผนงานการเกษตร   

  แผนงานการพาณิชย ์   

๒. ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด   กศน.ต.นาเกลือ
,สนง.จัดหางาน 

จ.ตรัง แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

 

๓. ด้านการศึกษา  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด  โรงเรียน  มัสยิด  
วัด ในเขตพื้นที่     แผนงานการศาสนาวัฒนา

ธรรมและนันทนาการ 
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด  โรงเรียน และ 
รพ.สต.     ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  

  แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

  

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด  ชมรม อสม. 
และ รพ.สต.  

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข  
 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์  
 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
 

 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ด้านการด าเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง  
๖. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด  กองช่าง , กอง
คลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            

   ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 3 4,600,000 8 11,850,000 10 16,709,000 22 31,430,000 14 30,980,000 57 95,569,000 

   ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - 4 10,500,000 4 10,500,000 6 23,490,000 14 44,490,000 

   ๑.๓ แผนงานการเกษตร - - - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000 

   ๑.4 แผนงานการพาณิชย ์ 3 3,000,000 3 3,000,000 5 4,600,000 5 4,600,000 6 5,400,000 22 20,600,000 

รวม 6 7,600,000 11 14,850,000 20 32,309,000 32 47,030,000 27 60,370,000 96 162,159,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

            

   2.๑  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชน 

4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 5 400,000 
21 1,600,000 

   2.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

1 10๐,๐๐๐ 1 10๐,๐๐๐ 2 1,10๐,๐๐๐ 1 10๐,๐๐๐ 1 10๐,๐๐๐ 
6 1,500,000 

รวม 5 400,000 5 400,000 6 1,400,000 5 400,000 6 500,000 27 3,100,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม 

            

   3.๑  แผนงานการศึกษา 14 4,410,000 13 4,310,000 17 5,820,000 16 7,560,000 15 5,060,000 75 27,160,000 

   3.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

4 280,000 4 280,000 5 405,000 5 405,000 5 405,000 23 1,775,000 

รวม 18 4,690,000 17 4,590,000 22 6,225,000 21 7,965,000 20 5,465,000 98 28,735,000 

 

 

 

                 

 

 

 

แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

            

   4.๑  แผนงานการเกษตร 3 220,000 3 220,000 3 220,000 3 220,000 4 1,220,000 16 2,100,000 

   4.๒ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 1 2,600,000 3 6,10๐,๐๐๐ 4 8,700,000 

   4.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 5 250,000 

รวม 4 270,000 4 270,000 4 270,000 5 2,870,000 8 7,370,000 25 11,050,000 

แบบ ผ. ๐1 

แบบ ผ. ๐1 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
            

   5.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

9 ๘๘๕,๐๐๐ 9 ๘๘๕,๐๐๐ 11 ๙๓๕,๐๐๐ 9 ๘๘๕,๐๐๐ 11 ๑,8๘๕,๐๐๐ ๔9 5,4๗๕,๐๐๐ 

   5.2  แผนงานสาธารณสุข 6 ๖๗๐,๐๐๐ 6 ๖๗๐,๐๐๐ 6 ๖๗๐,๐๐๐ 6 ๖๗๐,๐๐๐ 6 ๖๗๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๕๐,๐๐๐ 

   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ ๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

   5.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

6 ๙๐๐,๐๐๐ 6 ๙๐๐,๐๐๐ 6 ๙๐๐,๐๐๐ 6 ๙๐๐,๐๐๐ 6 ๙๐๐,๐๐๐ ๓๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

   5.5 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7 ๘๓๐,๐๐๐ 7 ๘๓๐,๐๐๐ 8 ๑,๔๓๐,๐๐๐ 8 ๑,๑๓๐,๐๐๐ 8 6ม๘๓๐,๐๐๐ ๓8 11,๐๕๐,๐๐๐ 

   5.6 แผนงานงบกลาง 3 ๕,๖๐๐,๐๐๐ 3 ๕,๖๐๐,๐๐๐ 3 ๖,๘๐๐,๐๐๐ 3 ๖,๘๐๐,๐๐๐ 3 ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๓๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๒ ๘,๙๓๕,๐๐๐ ๓๒ ๘,๙๓๕,๐๐๐ ๓๕ ๑๐,๗๘๕,๐๐๐ ๓๓ ๑๐,๔๓๕,๐๐๐ 35 10,305,000 167 56,225,000 

           

 

    แบบ ผ. ๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ด้านการเมืองการบริหาร 
            

   6.๑  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

6 ๕๑๕,๐๐๐ 8 ๒,๑๓๕,๐๐๐ 11 ๔,๒๘๕,๐๐๐ 7 ๕๒๕,๐๐๐ 8 ๑,๕๒๕,๐๐๐ 4 ๘,๙๘๕,๐๐๐ 

รวม 6 ๕๑๕,๐๐๐ 8 ๒,๑๓๕,๐๐๐ 11 ๔,๒๘๕,๐๐๐ 7 ๕๒๕,๐๐๐ 8 ๑,๕๒๕,๐๐๐ 40 ๘,๙๘๕,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น 71 22,410,000 77 31,180,000 98 55,274,000 103 69,225,000 104 85,535,000 453 270,254,000 
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ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมนิผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้ น   ระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ  ๒๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งสมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ประชาคมท้องถิ่น
ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก   หัวหน้าส่วนการบริหาร   รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกซึ่งจากการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้  จะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการ  เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย   
 ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงาน  และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน การด าเนินงานให้
เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล แผนการพัฒนา ตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบกฎหมาย  
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การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด า เนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนด าเนินงาน  ว่าได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการ ใช้
ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ ในการที่
จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย  

การประเมินผล เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าแผนงานและ โครงการที่น า ไปสู่
การปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ผลส าเร็จอยู่ในระดับใด ตลอดจนผลสรุปที่ได้ด าเนิน
นโยบายแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ต่อไป  

การพิจารณาการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑4  พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาการติดตาม เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด า เนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา   จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  
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ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        เพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 



 

149 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง

มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาต าบลให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้อง ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด า เนินการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้  
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แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือใช้การส ารวจความพึงพอใจใน
การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ  มีดังนี้  

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก และ

บางเรื่องอาจท าไม่ได ้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน การ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น   

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น    

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
    โครงสร้างพืน้ฐาน 

๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า และทา่เทียบเรือ 

๑.๑.๑ บุกเบิกถนน 
๑.๑.๒ ก่อสร้างถนน 
๑.๑.๓ ก่อสร้างท่อระบายน้ าหรือคูระบายน้ า 
๑.๑.๔ ปรับปรุงถนน 
๑.๑.๕ ปรับปรุงท่อระบายน้ าหรือคูระบายน้ า 
๑.๑.๖ ขยายเสริมผิวจราจร 
๑.๑.๗ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
๑.๑.๘ ก่อสร้างสะพาน 
๑.๑.๙ จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 
           ฯลฯ 

กองช่าง 

๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค  
บริโภค 

๑.๒.๑ ก่อสร้างและปรบัปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
หรือบ่อบาดาล 

๑.๒.๒ ขุดลอกแหล่งน้ าหรือสระน้ า 
           ฯลฯ 

กองช่าง 

๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงบ ารุงรักษาไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ 

๑.๓.๑ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรงุ  บ ารุงรักษาไฟฟา้
แสงสว่างสาธารณะ 

ฯลฯ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยว 
๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ๒.๑.๑ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 

๒.๑.๒ จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนผู้มีรายไดน้้อย 
๒.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนนุในการเพิ่มมูลค่าสินคา้

ทางการเกษตรและสนิค้าหนึง่ต าบลหนึง่
ผลิตภัณฑ ์

๒.๑.๔ เพิ่มพูนความรู้และทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพ 
๒.๑.๕ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 

 ๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และเพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยว 

๒.๒.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งทอ่งเที่ยว 
๒.๒.๒ สนับสนนุส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยว 
๒.๒.๓ ปรับปรุง พฒันาสถานทีท่่องเที่ยว 
๒.๒.๔ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธแ์หล่งท่องเที่ยวหรือ

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
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253 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
   การศึกษา  ศาสนา   
   ศิลปวัฒนธรรม 

๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุก 
     ระดับ 

๓.๑.๑ จัดหาวัสดุการเรียนการสอน 
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาในพื้นที ่เช่น อาหารเสริม(นม) 
อาหาร  กลางวัน ฯลฯ 

๓.๑.๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสถานศึกษาใน

สังกัด 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

๓.๒ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

๓.๒.๑ พัฒนา สนับสนุนศนูย์เรียนรู้ของชุมชน 
๓.๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงห้องสมุดชุมชนหรือหอ   

กระจ่ายข่าวชุมชน 
  ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๓.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม  และ
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจ าถิ่น 
๓.๓.๒ สนับสนนุฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น  
   สิ่งแวดล้อมและจดัการ 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๔.๑ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ     สิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๑ สร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑.๒ ส่งเสริมปลูกป่าทีส่าธารณะหรือสองข้างทาง 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด  

 ๔.๒ เฝ้าระวังและฟืน้ฟูธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒.๑ ก่อสร้างพนังป้องกันเขตตลิ่ง 
๔.๒.๒ ขุดลอกล าคลองแม่น้ า ฯ 
๔.๒.๓ การฟื้นฟูรักษาธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๔.๓ บ าบัดและฟื้นฟธูรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓.๑ ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะ 
๔.๓.๒ ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้  ประดับในที่

สาธารณะสองข้างทาง ฯ 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๔.๔ บ าบัดและจัดการขยะ ๔.๔.๑ ก่อสร้างเตาเผาขยะรวมของต าบล 
๔.๔.๒ จัดหาถังขยะประจ าครัวเรือน  ชุมชน 
๔.๔.๓ การส่งเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการ

ขยะภายในชุมชน 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุ่มโครงการ/ประเภทโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 
   คุณภาพชีวิตและสังคม 

๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนนัทนาการ ๕.๑.๑ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ , เยาวชน , ครอบครัวและ
ผู้ด้อยโอกาส 

๕.๑.๒ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๕.๑.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ศาลา
เอนกประสงค์เพื่อการสันทนาการของชุมชน 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๕.๒.๑ จัดอบรมและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ
อนามัย  การป้องกันโรคและยาเสพติดของ
ประชาชน 

๕.๒.๒ จัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรค 
๕.๒.๓ จัดท าข้อมูลสุขภาพของประชาชน 
๕.๒.๔ จัดการและสนับสนนุการแข่งขันกีฬา 
๕.๒.๕ สนับสนนุอุปกรกีฬา 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 

 ๕.๓ ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๕.๓.๑ จัดแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๓.๒ จัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
๕.๓.๓ จัดฝึกอบรม/ทบทวนของ อปพร.หรือชุด

ปฏิบัติการดา้นการบรรเทาสาธารณภัย 
๕.๓.๔ ช่วยเหลือประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจาการ

เกิดสาธารณภัย 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด  
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 ๕.๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
๕.๔.๑ อบรม ให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยให้แก่

ชุมชน 
๕.๔.๒ รณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ  

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง
การบริหาร 

๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๖.๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง
ตามระบอบประชาธปิไตยแก่ประชาชน  
ชุมชน  สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ 

๖.๒.๑ จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่  
๖.๑.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 
๖.๑.๔ จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของหน่วยงาน 
ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 

 ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ๖.๒.๑ จัดหาปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการพัฒนา
หน่วยงาน 

๖.๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  อาคาร  หรือ
สถานทีป่ฏิบัตงิาน 

๖.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการของหน่วยงาน 
๖.๒.๔ การจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน 
๖.๒.๕ การพัฒนารายได้ ปรับปรุงแหล่งรายได้ 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 ,กองคลัง 
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 ๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๖.๓.๑ จัดอบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงาน ระเบียบ 

กฎหมายให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน  ผู้บริหาร 
ส.อบต. ฯลฯ 

๖.๓.๒ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
อื่น 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 , กองคลัง 

๖.๔ สนบัสนุนให้มีการประสานงานระหวา่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.๔.๑ สนับสนนุการด าเนินงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด , กองชา่ง 
 , กองคลัง 

 
 

 

 


