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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2540  บทบาท  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระพอสมควร  ความสําคัญใน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดกรอบความ
เปนอิสระในการกําหนดนโยบายที่จะดําเนินในการบริหารดานตาง ๆ   ตามอํานาจหนาท่ีของตนเอง  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2542  โดยถายโอน
ภาระกิจในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน  และรายไดท่ีรัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มข้ึน การดําเนินการ
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก  ๆดาน   ใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  
การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกที่สําคัญ ท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สมดุล และมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคการบรหิารสวนตําบล สามารถดําเนินการบริหาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แกปญหาไดถูกจุด อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และทําใหบรรลุตามความมุงหมาย 
  
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ท่ีไดกําหนด
แผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา  เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายที่จะดําเนินการพัฒนา
ในอนาคต  โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น 
  
1.2    วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมขอมลู  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  สอดคลองกับศักยภาพ  ปญหาและ
ความตองการของชุมชน  เพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ  บรรลตุามเปาหมาย  โดยสามารถแกไขปญหาและ
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดาน  องคการบริหารสวนตําบลวังตะครอ  จึงจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548   ได
กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี ้
 1.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของเพือ่แจง
แนวทางการพัฒนาทองถิ่น   รับทราบปญหา   ความตองการ   ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความ
ชวยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แลวเสนอคณะกรรมพัฒนาทองถิ่น 

3.คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
4.ผูบริหารทองถิ่นเสนอพิจารณารางแผนยุทธศาสตร  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตอไป 

 
1.4   ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 2. ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.   ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม    และสอดคลอง        กับความตองการของชมุชน  อยางมีประสิทธิภาพ 
 4.แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือ   ระหวางองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ     และเอกชน   และมชุีมชน
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
 5.     สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตาชี  เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาในอนาคต  
ระยะ  5  ป  (พ.ศ.  2551 – 2555 )  ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม  เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา  ท่ีทําใหการ
ดํารงชีวิตของประชาชนมคีวามสุข  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัยความรวมมอื
รวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ 
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บทที่ 2  
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานสําคญัของตําบล 

 
ขอมูลเกี่ ยวกับที่ตั้ ง  อาณาเขตเขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑมวลรวมรายได  การศึกษา              

สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 
ที่ต้ัง  

องคการบริหารสวนตําบลตาชี ตั้งอยูหางจากทีว่าการอําเภอยะหาประมาณ   8   กิโลเมตร  มอีาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ             จดตําบลลําพะยา ทิศใต                    จดตําบลยะหา 
ทิศตะวันออก     จดตําบลบาโงยซิแน             ทิศตะวันตก          จดตาํบลธารคีร ี

เนื้อที่  
องคการบริหารสวนตําบลตาชี  มีเนื้อท่ีประมาณ 32.13 ตารางกิโลเมตรหรอืประมาณ 2,083 ไร 
ภูมิประเทศ 
ตําบลตาชีสวนใหญเปนที่ราบและภูเขาลอมรอบเปนพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก มีทางจากน้ําตกไหล

ผานหมูบาน ทําใหพื้นที่แหงนี้มีความชุมช้ืนตลอดทั้งป เหมาะแกการเพาะปลูก ประชาชนมีอาชีพทําสวนยาง  และสวน
ผลไมเปนสวนใหญ 

จํานวนหมูบาน   
 หมูบานทั้งหมด    5  หมูบาน 

จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มท้ังหมูบาน  5 หมู   ไดแก 
 หมูท่ี  1  บานแค 
 หมูท่ี  2  บานนอก 
 หมูท่ี  3  บานออก 
 หมูท่ี   4  บานไร 
 หมูท่ี  5  บานเหมืองลาง 
ประชากร 

 ประชากรทั้งสิ้น  1,836  คน  แยกเปนชาย  898  คน  หญิง  938  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  57.14  คน / 
ตารางกิโลเมตร 

หมูท่ี 1  บานแค จํานวนครัวเรือน  125  ครัวเรอืน  ประชากรทั้งหมด  557  คน 
หมูท่ี 2  บานนอก จํานวนครัวเรือน    93  ครัวเรอืน  ประชากรทั้งหมด  411  คน 
หมูท่ี 3  บานออก จํานวนครัวเรือน    40  ครัวเรอืน  ประชากรทั้งหมด  194  คน 
หมูท่ี 4  บานไร จํานวนครัวเรือน    39  ครัวเรอืน  ประชากรทั้งหมด  294  คน 
หมูท่ี 5  บานเหมืองลาง จํานวนครัวเรือน    90  ครัวเรอืน  ประชากรทั้งหมด  418  คน 
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ผลิตภัณฑมวลรวมรายได 

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาชี สวนใหญประกอบอาชีพกรีดยางพารา และทําสวนผลไม 
กลุมสตรีแมบานสวนมากไมมีอาชีพเสริม ภาระเลี้ยงดูครอบครัวจึงตกอยูท่ีหัวหนาครอบครัว ทําใหประชาชนมีรายได
ต่ํา โดยเฉลี่ยไมเกิน 25,000 บาท/คน/ป 

อาชีพ 
- อาชีพทําสวน 
- อาชีพรับราชการ 
- อาชีพรับจาง 
- อาชีพคาขาย 
หนวยธรุกิจในเขต  อบต. 
- ปมน้ํามันและกาซ  -    แหง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  -    แหง 
- โรงส ี   -    แหง 

การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา 1   แหง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  -    แหง 
- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน 5   แหง 

สถาบันและองคกรทางศาสนา 
- วัด                        1    แหง 

สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด -    เตียง  -     แหง 
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  1    แหง 
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
-  ปอมตํารวจ     -    แหง 

บริการพื้นฐาน 
การคมนาคม ( แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )  
-  ถนนลูกรัง          7    สาย 
-  ถนนลาดยาง     2    สาย  
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9    สาย 
-  ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 6    สาย 

การโทรคมนาคม 
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข -    แหง 
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ   -    แหง 
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การไฟฟา   

  -  หมูบานที่ไฟฟาเขาถึงจํานวน  5  หมูบาน  ประชากรที่ใชไฟฟาคิดเปนรอยละ  95  ของจํานวนประชากร
ท้ังตําบล 

แหลงน้ําธรรมชาติ 
- ลําน้ํา,  ลําหวย  1    สาย 
- บึง, หนองและอื่น ๆ  -     สาย 

แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
- ฝาย      2    แหง 

- บอน้ําตื้น   48    แหง 
- บอโยก     3    แหง 
- สระน้ํา     1    แหง 
- บอบาดาล     2    แหง 
- ประปาภูเขา     5   แหง 

 
 

ขอมูลอื่น ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
-  หมูบานที่ตั้งอยูในเขตปาสงวน   -    แหง 
-  พื้นที่ท้ังหมดของตําบล       20,083   ไร 
-  พื้นที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด       15,386   ไร 
พื้นที่ในองคการบริหารสวนตําบลมีความอุดมสมบูรณในดานของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเปนแหลง

ของผลไมท่ีมีช่ือของจังหวัดยะลา  เชน  ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  สมแขก  เปนตน  และยังมีการทําสวนยางพารา  
นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวท่ีนาสนใจ  คือ  แกงนางรํา 
 
มวลชนจัดต้ัง 

- ลูกเสือชาวบาน 5   รุน จํานวน 760    คน 
- อพป. จํานวน   20    คน 
- กนช. จํานวน 175    คน 
- ผูชวยปกครอง จํานวน     11    คน 
- ชรบ. จํานวน 150    คน 
- อรบ. จํานวน 180    คน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
      โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 (1)  จํานวนบุคลากร     จํานวน 11    คน 
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ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหาร สวนตําบล  6    คน 
ตําแหนงในสวนการคลัง  4    คน 
ตําแหนงในสวนโยธา  1    คน 

 (2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร  
ประถมศึกษา -    คน 
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 5    คน 
ปริญญาตรี 6    คน 
สูงกวาปริญญาตรี -    คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. หน.สวนการคลัง หน.สวนโยธา          
จนท.วิเคราะหนโยบาย จนท. การเงินและบัญชี ชางโยธา 
จนท. ธุรการ จนท.พัสดุ 
จนท. บันทึกขอมูล จนท.จัดเก็บรายได 

    
   
 
         รายไดขององคการบริหารสวนตําบล      รวม   8,161,875.26    บาท 
           - รายไดไมรวมเงินอุดหนุน            6,059,457.26    บาท 
           - รายไดเงินอุดหนุนรวม               2,102,418.00   บาท 
        เคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการบริหารงานบุคคล 
 1.  ครุภัณฑยานพาหนะ 

1.1 รถยนตสวนกลาง 2,500 ซีซี  1    คัน    
1.2 รถมอเตอรไซด  1    คัน 
1.3 ถังน้ํา ขนาด 1,500 ลิตร   3   ใบ 
1.4 ถังน้ํา ขนาด 1,000 ลิตร   2   ใบ 

2.  ครุภัณฑสํานักงาน 
2.1  เครื่องคอมพิวเตอร  6    เครื่อง    
2.2  เครื่องถายเอกสาร  1   เครื่อง   

นายก  อบต. 

ปลัด อบต. 

สวนการคลัง สวนโยธา สํานักปลัด 
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2.3  เครื่องโทรสาร  2   เครื่อง    
2.4  ตูเก็บเอกสาร  7    ใบ 
2.5  เครื่องปรับอากาศ  3    เครื่อง 
2.7  โตะทํางาน  8    ชุด 
2.8  โตะประชุม  1    ชุด 

3.  ครุภัณฑการเกษตร 
-  รถแทรกเตอร  -    คัน 

4.  ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย 
-  เครื่องพนหมอกควัน   1    เครื่อง 

5.  ครุภัณฑโฆษณา    
5.1  กลองถายรปู  2    เครื่อง 
5.2  ทีวี  1    เครื่อง 

6.  ครุภัณฑงานบานงานครัว 
6.1  เครื่องทําน้ําเย็น  1    เครื่อง 
6.2  เครื่องตัดหญา  1    เครื่อง 
6.3 ตูเย็น     1    เครื่อง 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในปที่ผานมา (2549) 

 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ยุทธศาสตร       

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% - - 19 100% 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - - - - - - 1 100% - - 1 100% 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 4 100% - - - - - - - - 4 100% 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 2 40% - - 3 60% - - - - 5 100% 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
   ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

2 50% - - - - 2 50% - - 4 100% 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา 1 100% - - - - - - - - 1 100% 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบรหิาร 7 58.33% - - 5 41.67 - - - - 12 100% 
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 2 67% - - 1 33 - - - - 3 100% 

รวม 27 55.10% 5 10.20% 13 26.53% 4 8.17% - - 49 100% 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 

ปที่1 2549 ปที่ 2 2550 ปที่ 3 2551 รวม 
ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 26 9,290,000 26 8,220,000 26 8,120,000 78 25,630,000 
2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 10 500,00 8 300,000 9 350,000 27 1,150,000 
3.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 7 1,510,000 6 310,000 6 310,000 19 2,130,00 
4.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 13 1,080,000 13 1,090,000 13 1,070,000 39 3,240,000 
5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
   ประเพณีทองถิ่น 

12 825,000 12 695,000 8 265,000 32 1,785,000 

6.ยุทธศาสตรดานการกีฬา 8 2,480,000 6 280,000 6 280,000 20 3,040,000 
7.ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร 14 3,635,040 12 695,040 9 748,040 35 5,078,120 
8.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000 

รวม 93 18,980,540 86 11,750,040 80 11,303,040 259 40,405,250 
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ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ไดรบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2549 
 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 
โครงการ ดําเนินการ 

เสร็จ แลว 
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

1.คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน  /  127,235 116,497 
2.คาอาหารเสรมิ(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  /  49,200 46,000 
3.คาอาหารกกลางวนั โรงเรียน /   270,000 270,000 
4.คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  /  80,000 63,800 
5.คาตอบแทน (ผดด.) /   117,120 117,120 
6.คาครองชีพชัว่คราว (ผดด.) /   24,000 24,000 
7.เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.) /   7,056 7,056 
8.วัสดุการศกึษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) /   7,800 7,800 
9.เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน /   50,000 50,000 
10.คชจ.โครงการพฒันาครอบครัวคุณภาพชีวิต   / 10,000 - 
11.เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา  /  367,200 347,400 
12.เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ /   48,000 48,000 
13. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   / 6,000 - 
14.เงินสงเสริมอาชพี /   100,000 100,000 
15.เงินสงเสริมเยาวชน /   20,000 20,000 
16.เงินอุดหนุนกีฬาเยาวชน /   20,000 20,000 
17.เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน   / 10,000 - 
18.เงินอุดหนุนปรับปรุงและตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   / 620,000 - 
19.คาสวัสดิการพื้นที่พิเศษ  /  130,000 125,000 

รวม    2,063,611 1,362,673 
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การเบิกจายงบประมาณป 2549 
 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
ยุทธศาสตร 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 4,018,318 59.12 - - 4,018,318 59.12 
2.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 40,000 0.59 - - 40,000 0.59 
3.ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม 910,000 13.39 - - 910,000 13.39 
4.ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 409,500 6.02 - - 409,500 6.02 
5.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
   ประเพณีทองถิ่น 355,000 5.22 - - 355,000 5.22 

6.ยุทธศาสตรดานการกีฬา 50,000 0.74 - - 50,000 0.74 
7.ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร 834,040 12.27 - - 834,040 12.27 
8.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 180,000 2.65 - - 180,000 2.65 

รวม 6,796,858 100 - - 6,796,858 100 
 

ศักยภาพของชุมชน  ผูนําชุมชนและองคกรตาง ๆ ในชุมชนใหความรวมมอืในการพัฒนาเปนอยางดี 
ศักยภาพของพื้นที่  พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่อุดมสมบูรณ  เหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม  แตการคมนาคมไมสะดวกเทาที่ควร 
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บทที่ 3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
3.1.1 นโยบายรฐับาล 

นโยบาย ของคณะรัฐมนตร ี
พลเอกสุรยุทธ    จุลานนท    นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
วันศุกรที่  3   พฤศจิกายน   2549 

 
1.  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 
               การเมืองเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยราบรื่น สะทอนความตองการของ
ประชาชน  แตสถานการณทางการเมือง   และการบริหารในชวงเวลาที่ผานมาเกิดวิกฤติในศรัทธาของประชาชน  ดังนั้น
เพื่อแกไขวิกฤติทางการเมืองและการบริหาร  รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย  ดังนี้ 
  1.1 สนับสนุนการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร เพื่อการปฏิรูปการเมืองโดยเนน
ความสําคัญที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
  1.2  เสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ ท้ังในภาคการเมืองและภาค
ราชการ ท้ังในระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สงเสริมองคกรอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังการปองกันการกระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนโดยการจัดทํา
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 
 1.3 จัดทําแผนแมบทพัฒนาการเมือง  ท่ีเสริมสรางระบบคุณธรรม  จริยธรรมทางการเมอืงวัฒนธรรมและการ
เรียนรูใหมทางการเมืองโดยการจัดตั้ง “สภาพฒันาการเมือง”  ใหเปนองคกรหลักในการจัดทําและดําเนินการใหแผน
แมบทพัฒนาการเมืองประสบความสําเร็จ รวมท้ังทําหนาท่ีประสาน  ติดตามกํากับการดําเนินการตามแผนแมบทพัฒนา
การเมืองใหดําเนินไปอยางตอเนื่องเพื่อเปนการสนองความตอบเจตนารมณของรัฐธรรมนญู 
  1.4  จัดทําแผนแมบทการใชทรัพยากรสื่อสารของชาติ การใชเคร่ืองมือสื่อสารของรัฐ เพื่อประโยชนสาธารณะ  
และประโยชนตอการศึกษาทางการเมืองแกประชาชนรวมทั้งการปลูกฝงความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวมท้ังการเนนการทําความเขาใจในเนื้อหา
สาระของการปฏิรูปการเมือง 

1.5 สงเสริมเสรภีาพในการปฏิบัติหนาที่ของสื่อสารมวลชน ควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคม และผลักดันให
มีกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   เพื่อจัดระบบสื่อภาครัฐ   สื่อภาคเอกชนและ
สื่อชุมชนใหเปนสื่อสาธารณะอยางแทจริง 
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  1.6 สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและ ภาคประชาชน   ใหมีบทบาทควบคูกับองคกรภาคราชการ
ในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น  เพื่อกอใหเกิดการรวมกลุมท่ีมีความเขมแข็งสามารถพิทักษ
ปกปองสิทธิและผลประโยชนของตนและสังคมไทย 

 1.7  มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ     ใหสอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศ
ไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมมีความเขมแข็ง และประชาชนมีความสุขดวยการดํารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยใหการรับราชการมีความเปนมืออาชีพ  ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐสามารถดํารงชีพอยางพอเพียง   มี
มโนสุจริต  ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน  ตามแนวทางพระราชทาน  “เขาใจ   
เขาถึง  พัฒนา”                                                                                                   

1.8 สนับสนุนการกระจายอํานาจอยางตอเนื่อง ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย   เพื่อใหทองถิ่นสามารถ
พึ่งตนเอง  และปกครองตนเองได  ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น 
2. นโยบายเศรษฐกิจ   
 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ การใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนา
เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี   เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแกวของประเทศ  เศรษฐกิจระบบ
ตลาด     และเศรษฐกิจสวนรวมใหมีสวนรวมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ภายใตกรอบความยั่งยืนและความพอดี  โดย
เนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําและผนึกกําลังรวมกับภาครัฐ   และภาคประชาสังคม   เพิ่มความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
ท้ังสามภาคดังกลาว  โดยมีนโยบายหลัก  ดังนี้ 
  2.1 ภาคเศรษฐกิจฐานราก  เปนพื้นฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย  ซึ่งจะตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็งตามแนวทาง  ดังนี้ 

        2.1.1  การเกษตรกรรม   สนับสนุนใหการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม 
เปนทางเลือกสําคัญสําหรับเกษตรกรรายยอย  ในขณะที่ขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับคุณภาพของ
ผลผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยี  การจัดการ  และการเชื่อมโยงกับระบบตลาด 
         2.1.2  ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น   จะไดรับการสนับสนุนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภค  
ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับตาง ๆ  คือ ระดับภูมิภาค  ระดับชาติ   และระดับการสงออก  โดยจัดระบบการ
บริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีและการจัดการควบคูไปกับการสนับสนุนดาน
การตลาด  
         2.1.3  แรงงาน   ซึ่งเปนรากฐานสําคัญอีกสวนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก  จะเสริมสรางความ
รวมมือระหวางภาคแรงงาน  ภาคเอกชน  และภาครัฐใหครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝมือของแรงงานในระดับ
ตาง ๆ  เพื่อใหสามารถมีผลผลิตและรายไดสูงข้ึนตามมาตรฐานฝมือแรงงาน  ตลอดจนสงเสริมใหแรงงานทุกกลุมมีงาน
ทํามีอาชีพเสริมไดรับการคุมครองและดูแลดานสุขอนามัย  ความปลอดภัยในการทํางาน  ตลอดจน  มีหลักประกันความ
มั่นคง  รวมท้ังสวัสดิการแรงงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
       2.1.4  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางขางตน   จะดําเนินการควบคู
ไปกับการดูแลผูท่ีไมพรอม  หรือยังไมสามารถจะปรับตัวได  โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะหและบริการทางสังคมที่
จําเปนอยางทั่วถึง  และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู  การศึกษา  ตลอดจนการฝกอาชีพสําหรับคนเหลานี้และ
ลูกหลาน นอกจากนั้น  การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตองไดรับการดูแลมิใหเกิดผลกระทบทางลบตอทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมอีกดวย 
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          เพื่อการนี้  จะปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการ จังหวัดและหนวยงานภูมิภาค   โดยปรับปรุงระบบ
ความสัมพันธระหวางภูมิภาค  ทองถิ่น  ชุมชน  และภาคประชาสังคมอยางเหมาะสม   เพื่อรวมกันรับผิดชอบดูแล
ผูดอยโอกาส  ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง  เปนธรรม  และมีประสิทธิภาพ 

      2.2  ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด  
 รัฐบาลถือเปนนโยบายที่จะใหกลไกการตลาดสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี  ภายใตหลักคุณธรรมและการ
สรางความเปนธรรมในภาคเศรษฐกิจ  การขจัดการดําเนินการที่มีผลประโยชนทับซอนและการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคล     และจะอาศัยกลไกการตลาดเสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันดวยความเปนธรรม  ดังนี้ 

         2.2.1  การพัฒนาอุตสาหกรรม    สงเสริมใหมีการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ 
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขันสูง  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับท่ี 10  และให
ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อเสริมสรางความสามารถดานเทคโนโลยีและการสรางทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
เปนสวนรวม 
        2.2.2  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    จะอาศัยความเปนพันธมิตรระหวางเอกชนและรัฐผนึก
กําลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่องโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนการบริหารจัดการในการสราง
ความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมทุกประเภท  นอกจากนั้น  จะใหความสําคัญเปนพิเศษแก
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมท่ีใชทรัพยสินทางปญญา 
       2.2.3 การสงออก    สงเสริมและผลักดันการสงออกสินคาและบริการ  โดยมีภาคเอกชนเปนกลไก
ขับเคลื่อน   ตลอดจนสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ   รวมท้ังสรางเสถียรภาพของราคา
สินคาท่ีมีความเปนธรรมทั้งผูผลิตและผูบริโภค 
         2.2.4  การทองเที่ยว    พัฒนาประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ  มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
บริการระดับสากล  เนนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย  ควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการตลาด
ทองเที่ยวเชิงรุกทั้งในและตางประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ 
         2.2.5  พลังงาน    สงเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใชพลังงาน  การพัฒนาและใชประโยชน
พลังงานทดแทน   การสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ   รวมถึงเขตพัฒนารวมกัน
กับประเทศเพื่อนบาน   การสงเสริมการใชพลังงานสะอาด    การกําหนดโครงสรางราคาพลังงานที่เหมาะสมและการ
ปรับโครงการการบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม  โดยแยกงานนโยบายและการกํากับดูแลใหมีความชัดเจนรวมทั้ง
สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานในระยะยาว  และการศึกษาวิจัยพลังงานทางเลือก 
         2.2.6  โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานใหมี
คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความโปรงใส   และวางรากฐานการทํางานอยางเปนระบบที่ดี  สรางบุคลากรที่มีคุณภาพ  ยึด
มั่นความซื่อสัตย   สุจริต   คุณธรรม   จริยธรรม  เพื่อสรางมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการที่ดี และสนับสนุนการมี
สวนรวมของประชาชนตั้งแตการวางแผน จนถึงการดําเนินโครงการ โดยขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญท่ีอยูใน
แผนแมบทและมีความพรอมทุกดาน เนนการลงทุนประเภทที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายการจัดสงสินคาและ
พัสดุ   การประหยัดพลังงาน  และลดตนทุนการขนสงสินคาและปญหามลพิษรวมทั้งโครงการลงทุนตลอดจนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อลดความสูญเสียท่ีจะเกิดจากอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ  ท้ังนี้  จะจัดใหมี
การจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนโครงการขนาดใหญท่ีชัดเจนขึ้นโดยเร็ว 
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2.2.7  โครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยที่ประเทศไทยไดมีการลงทุนจํานวนมากพอ 

สมควรในดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   แตโครงสรางพื้นฐานทางปญญายังอยูในฐานะดอยกวาประเทศคูแขง
หลายประเทศ  ดังนั้น รัฐบาลจะจัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาขึ้น  เพื่อเรงรัดใหมีการสรางปญญาใน
สังคม   เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง   และเพื่อสรางความสามารถของประเทศอยางยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนให
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันสรางนวัตกรรม 
       2.2.8  การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความสมดลุระหวางการอนรุักษและ
การใชประโยชนอยางยัง่ยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรชีวภาพ  เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ี
ดีท่ีสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจของของประเทศ   โดยใชมาตรการทางเศรษฐกิจที่ผสมผสานกับหลักการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย 
      2.2.9  เศรษฐกิจระหวางประเทศ     จะดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
และการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเปนประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน  โดย
อาศัยการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคมและใหเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกตอง 
        2.2.10  การปรับปรุงกฎระเบียบดานธุรกิจการคา  ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบการคาใหมี
ความทันสมัย  เพื่ออํานวยความสะดวกทางดานการคา   สรางความเปนธรรมและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

 2.3  ภาคเศรษฐกิจสวนรวม  
        2.3.1  การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ   ประสิทธิภาพเปนรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ
ประชาชาติท่ียั่งยืน ดังนั้น  รัฐบาลจึงใหความสําคัญแกเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพควบคูไปกับการวัดความ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติ เพื่อการนี้  จะจัดทําแผนแมบทการสรางเสริมประสิทธิภาพแหงชาติ โดยเปนแผน
รวมกับเอกสารสําหรับภาคเศรษฐกิจที่สําคัญใหเสร็จสิ้นภายใน  6  เดือน 
        2.3.2  การออม   มุงสนับสนุนการออมในทุกระดับโดยใชนโยบายการออมที่เหมาะสม   และที่
สงเสริมจิตสํานกึในการประหยัดเพื่อลดหนี้สนิในระดับครัวเรือนและเพื่อการดํารงชีพท่ีดีในวัยสูงอาย ุ
        2.3.3  การเงินและการคลัง     ดําเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอยางเพียงพอ  และมีการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่จะเสริมสรางวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ โดยการใช
จายอยางมีเหตุผลและประหยัด 
3.  นโยบายสังคม 
 รัฐบาลมุงมั่นที่จะสรางสังคมเขมแข็งท่ีคนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบนพื้นฐานของ
คุณธรรม  โดยมีนโยบาย  ดังนี้ 
 3.1 สงเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันทของคนในชาติ    ใหเกิดความรวมมือกันในการกอบกู
และฟนฟูประเทศชาติในทุกดาน  โดยการสรปุบทเรียนจากปญหาความแตกแยกราวฉานและความลมเหลวในการ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาวในอดีตแลวนํามาปรับความเขาใจของประชาชน   สรางกระบวนการแกไขปญหาที่เนน
ความสมานฉันทของคนในชาติ  พรอมท้ังสงเสริมการเผยแพรตัวอยางของความรวมมอืท่ีดีและมีความสุขของชุมชน
อยางตอเนือ่ง   
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 3.2  จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกนั อยางสมานฉันท  บนพื้นฐานคุณธรรมรวมกับภาค
ประชาชน  ภาคธุรกิจ   ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน  และสถาบันศาสนา  เพื่อสรางสังคมไทย  ท่ีไม
ทอดทิ้งกัน  สังคมที่ชุมชนทองถิ่นและประชาสังคมเขมแข็ง   สังคมคุณธรรม   และสังคมประชาธิปไตย 
 3.3  เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู  มุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ใหกวางขวางและทั่วถึง  โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   เสริมสรางความตระหนักใน
คุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท  สันติวิธี   วิถีชีวิตประชาธิปไตย  พัฒนาคนโดยใชคุณธรรม
เปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนเรียนรูท่ีเชื่อมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา   
และสถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษาเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่  สถานศึกษาและทองถิ่น  รวมท้ังการมี
สวนรวมของประชาชนและภาคเอกชน   เพื่อใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคมคุณธรรม   คุณภาพ   
สมรรถภาพ   และประสิทธิภาพ 
       3.4  พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย  จิต  สังคม  และปญญา 
โดยการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อลดปจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอมท่ีเนนการมีสวนรวม   และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทั้งยามปกติและฉุกเฉินที่สมดุลท้ังการเสริมสรางสุขภาพ การปองกันโรค 
การบริการรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสมรรถภาพอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง  และเปนธรรม  และจะเสนอใหมีการออก
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
       3.5  สงเสริมกฬีาพื้นฐานและกีฬามวลชน  เพื่อใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬา  และออกกําลงักาย
เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี  มุงเนนการปลูกฝงความมีน้ําใจนักกีฬาใหเปนคานิยม  เกิดความสมานฉันท
ของคนในชาติ  สนับสนุนกีฬาเพื่อความเปนเลิศและอาชีพไปสูมาตรฐานในระดับสากล 
      3.6 สรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม  ใหสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยู
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม   การปกครอง   และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสิทธิชุมชน  โดย
สงเสริมบทบาทของครอบครัว   ชุมชนองคกรอาสาสมัคร   ภาคธุรกิจ   สถาบันศาสนา   สถาบันการศึกษา   รวมท้ังการ
ปองกันและแกไขปญหาสังคม   ปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง   การดูแลเด็กและเยาวชน  คนพิการ   คน
สูงอายุ   และผูดอยโอกาสการสนับสนุนสิทธิสตรี  ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
      3.7  สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสนัติสุขอยางยัง่ยนื  
บนฐานของวัฒนธรรมไทย  และใชสื่อทุกรูปแบบในการสรางสรรคสังคม รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และความ
หลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น  เพื่อเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเปนไทย  ตลอดจนสรางความสามารถสามัคคี  เอือ้
อาทร  สมานฉันทของสังคมและประเทศชาติ 
    3.8  ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามาสวนรวม  ปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวน  
การกลั่นกรองคดีและการพิจารณาวินิจฉัยข้ีขาดคดี  การควบคุมและฟนฟูผูกระทําผิด  คุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม  และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย  สะดวกรวดเรว็  
มีประสิทธิภาพ  มีการสรางทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท รวมท้ังในชุมชนมีบทบาทในการ
ประนีประนอมขอพิพาท  และปองกันเฝาระวงัอาชญกรรมเพือ่ลดปริมาณคดี  ความสูญเสียจากอาชญกรรม  และความ
ขัดแยงของสังคม 
       3.9  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมโดยนาํระบบงาน
ดานนิติวิทยาศาสตรท่ีมีมาตรฐานและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานและบุคลากรใน
กระบวนการยตุิธรรม 
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4.  นโยบายการตางประเทศ 
            รัฐบาลมุงมั่นในการสงเสริมผลประโยชนของชาติเสริมสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นของประชาคมระหวาง
ประเทศ   โดยการดําเนินนโยบายที่เปนมิตรกับนานาประเทศ  และสานตอความรวมมือระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
คุณธรรม   ความโปรงใส  คานิยม  ประชาธิปไตย และการเคารพกฎหมายระหวางประเทศ    โดยเฉพาะกฎบัตร
สหประชาชาติ  และปฏิญญาสากลวาดวย สิทธิมนุษยชน รัฐบาลจึงกําหนดนโยบาย  ดังนี้ 
 4.1 ดําเนินบทบาทเชิงรุกในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี  เพื่อสนับสนุนความปรองดองและความมั่นคงในชาติ   
โดยเฉพาะการแกไขปญหาสถานการณในภาคใต 
        4.2 สงเสริมใหเกิดมิตรภาพและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน  และในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค  และ
ระหวางภูมิภาค  เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ  ความมั่นคงและความเจริญรุงเรอืงรวมกัน 
       4.3  เสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงรัดจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
 4.4 ดําเนินบทบาทสรางสรรคในกรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคีอื่น ๆ เพื่อสงเสริมสันติภาพ  ประชาธิปไตย  
สิทธิมนุษยชน  มนุษยธรรม  การอนุรักษสิ่งแวดลอม   การพัฒนาอยางยั่งยืน   การแกไขปญหาขามชาติ  และการสา
ธารณาสุข 
      4.5  คุมครองสทิธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และเสริมสรางบทบาทของชุมชนไทยใน
ตางประเทศ 
5.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
              สถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน   ทําใหการรักษาความมั่นคงของรัฐเปนเรื่องท่ี
ตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง   เนื่องจากปญหาวิกฤติการณความไมสงบที่เกิดข้ึน สามารถแพรกระจายความรุนแรงได
อยางรวดเร็ว  จนอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชนโดยรวมรัฐบาลจึงมีนโยบาย  
ดังนี้ 
          5.1  สงเสริมการผนึกกําลังระหวางภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาคสังคม และภาควิชาการ   เพื่อการปองกันประเทศ
อยางตอเนื่องในยามปกติ  และนําไปสูการระดมสรรพกําลังเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพใหเพียงพอและ
ทันเวลาในยามไมปกติ   ท้ังนี้ ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสรางและใชศักยภาพของกองทัพสนับสนุนการพัฒนาพลัง
อํานาจของชาติทุกดาน  เพื่อใหประเทศมีความมั่นคงและมั่นคั่งภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีความ
สมานฉันท  สามารถปองกัน  บรรเทา   และแกไขปญหาที่สําคัญของชาติ     ไดแก     ปญหาการกอความไมสงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน  “เขาใจ   เขาถึง  พัฒนา”  และปญหาภัยคุกคามใน
รูปแบบใหมท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม   ผูประสบภัยพิบัติการกอการราย  รวมทั้งอาชญากรรมภายในประเทศและที่มี
ลักษณะขามชาติประเภทตาง ๆ   ซึ่งรวมไปถึงยาเสพติดผูหลบหนีเขาเมือง   แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย   การคาสิ่งของ
ผิดกฎหมาย   การคามนุษย   และการกระทําอันเปนโจรสลัด 
         5.2  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพ    ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดลอมดาน
ความมั่นคง  มีขีดความสามารถในการปองกัน  ปองปราม  และรักษาผลประโยชนของชาติ   สามารถยุติความขัดแยงได
รวดเร็ว  มีระบบการขาวท่ีมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางทหาร   รวมท้ัง
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เพื่อการพึ่งตนเอง ทางทหาร และนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อความตอเนื่องใน
การรบ   มีระบบกําลังสํารอง  ระบบการระดมสรรพกําลัง  และระบบสงกําลังบํารุงท่ีเหมาะสมกับสถานการณภัย
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คุกคาม     นอกจากนี้  จะสนับสนุนการสรางความรวมมือ ดานตางประเทศและดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อน
บาน  ประเทศในกลุมอาเซียน  และมิตรประเทศเพื่อลดความหวาดระแวง   สรางความไวเนื้อเชื่อใจ 
 สรางสันติภาพและความสงบสุข   รวมท้ังสนับสนุนภารกิจ  เพื่อสันติภาพและปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมภายใตกรอบ
ของสหประชาชาติและผลประโยชนของประเทศเปนหลัก 
3.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  (2550-2554) 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 วิสัยทัศนประเทศไทย 
  มุงพัฒนาสู “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ( Green  and  Happiness Society ) คนไทยมีคุณธรรมนําความ
รอบรู   รูเทาทันโลก   ครอบครัวอบอุน   ชุมชนเข็มแข็ง    สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 
สิ่งแวดลอมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
 พันธกิจ 
 เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 มุงสู “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ”  ภายใตแนว
ปฎิบัติของ   “ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”    เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ   ดังนี้ 
 (1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ   คุณธรรม    นําความรอบรูอยางเทาทัน     มีสุขภาวะที่ดี 
อยูในครอบครัวท่ีอบอุน  ชุมชนที่เขมแข็ง  พึ่งตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรภีายใตดุลยภาพของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ   เสถียรภาพ  และเปนธรรม   มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
ใหสามารถแขงขันได      มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผนัผวนของสภาพแวดลอม  ในยุคโลกาภิวัตน    บนพื้นฐานการ
บริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  มีระดับการออมที่พอเพียง      มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบน
ฐานความรูและนวัตกรรม  ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการ
เชื่อมโยงกับตางประเทศ       และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  และโลจิสติกส พลงังาน  กฎกติกา 
และกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
 (3)    ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม   สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน   เปนธรรม  และมีการสรางสรรค
คุณคา    สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร   คุมครองสิทธิและสงเสริม
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     
ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกดิธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ   มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี    ควบคูกับ
การเสริมสรางความโปรงใส  สุจริต    ยุติธรรม    รับผิดชอบตอสาธารณะมีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม   และการใชทรัพยากร 
วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อกาวไปสูวิสยัทัศน
การพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว   การพัฒนาประเทศในระยะ  5  ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงได
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไวดังนี ้



 19
 
 
วัตถุประสงค 
  (1)    เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม    จริยธรรมอยางตอเนื่องท่ีขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยง
บทบาทครอบครัว     สถาบนัศาสนา       และสถาบันการศึกษา  เสริมสรางบริการสขุภาพอยางสมดุลระหวางการ
สงเสริม  การปองกัน  การรักษา   และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (2)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน  เช่ือมโยงเปนเครือขาย  เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพ
ชีวิต  และอนุรักษ  ฟนฟ ู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืนนําไปสูการพึ่งตนเองและลด
ปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 
  (3)      เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิม่คุณคา  ( Value  Creation ) ของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและนวัตกรรม          รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทําใหมูลคาการผลิต
สูงข้ึน 
  (4)  เพื่อสรางภูมิคุมกัน ( Safety  Net ) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน  การคลัง  
พลังงานตลาดปจจัยการผลิต  ตลาดแรงงาน  และการลงทุน 
  (5)    เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศ  รวมท้ังสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม 
  (6)    เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคน
ไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต  รวมท้ังสรางกลไกในการรกัษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 
  (7)    เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน  และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควบคูกับการเสริมสรางกลไกและ
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
เปาหมาย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว     ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ดังนี้ 
 (1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  ความรู  
ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวติครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว   ชุมชนและสังคมไทย  โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยเปน  10  ป  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ  60  ของกําลังแรงงานทั้งหมด  และ
เพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวจิัยและพัฒนา  10  คนตอประชากร  10,000  คน  พรอมท้ังลดปญหาอาชญากรรมลงรอย
ละ  10  และกําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทย 
สูงข้ึนเปน  80  ป  ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดใน   5  อันดับแรก  คือ  หัวใจ  ความ
ดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  และมะเร็ง  นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  และลดรายจายดานสุขภาพ
ของบุคคลลงในระยะยาว 
 (2) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน  พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม     
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ    ปญหาอาชญากรรม    ยาเสพติด   



 20
และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน  การมีสวนรวมใน การตัดสินใจ    และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลง
เหลือรอยละ   4  ภายในป   2554 
  
 

(3)  เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเปนรอยละ     75  ภายในป     2554      สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  15  ภายในป  2554  อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ  3.0 - 3.5ตอป  สัดสวนหนี้
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ  50  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1: 1 ในระยะ
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ  8  รวมท้ังลดสัดสวนการใชพลังงานตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชน้ํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ  30  ของการใช
พลังงานทั้งหมด  รายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ  20  แรกมีสัดสวนไมเกิน  10    เทาของรายไดของกลุมท่ีมี
รายไดต่ําสุดรอยละ  20  ภายในป 2554   และสัดสวนผลผลติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ    ไมต่ํากวารอยละ   40   ในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  10 
 (4)  เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  รักษาความอุดมสมบูรณของฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ  33  และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ไมนอยกวารอยละ  18  ของพืน้ที่ประเทศ  รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา  31,000,000  ไร 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบ
นิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆและแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี  รวมกันไมต่ํากวารอยละ 
85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน  โดยเฉพาะฝุน 
ละอองขนาดเลก็ (PM10)   ตองมีคาเฉลี่ย 24    ช่ัวโมงไมเกิน  120  มก./ลบ.ม.  อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตอประชากรลดลงรอยละ  5 จากป  2546  คือไมเกิน  3.5  ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลติขยะในเขตเมืองไมใหเกิน   1 
กก./คน/วัน   และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ    80    ของปริมาณ
ของเสียอันตรายทั้งหมด    รวมท้ังใหมีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ  1   ระบบ 
 (5)  เปาหมายดานธรรมาภิบาล   มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน  มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใส
อยูท่ี  5.0   ภายในป    2554   ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มข้ึน     ลดกําลังคนภาค
ราชการใหไดรอยละ   10    ภายในป  2554     ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน     ทองถิ่นมีขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้นและภาคประชาชนมีความเขมแข็ง  รูสิทธิ  หนาท่ีและมีสวนรวม
มากขึ้นในการตัดสินใจและ   รับผิดชอบในการบริหารจดัการประเทศ  รวมท้ังใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและ   ธรรมาภิบาลในบริบทไทยเพิ่มข้ึนในระยะแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  10 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
          ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัตนท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอน 
มากยิ่งข้ึน จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง
ของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรมและเสริมสรางความเทาเทียมกัน
ของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นพรอมท้ังฟนฟแูละอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถชีีวิตของชุมชนและสังคมไทย 
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ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก  ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี   โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญใน
ระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  10 ดังนี้ 
 
           1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับ   
            (1) การพัฒนาใหมีคุณธรรมนําความรู   เกิดภูมิคุมกนั โดยพัฒนาจติใจควบคูกับการพัฒนาการเรยีนรูของคนทุก
กลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็งมีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงาน
ใหสอดคลองกบัความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคน
ท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต จัดการองคความรูท้ังภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
            (2)การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู         เนน
การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพ 
เชิงปองกันการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย  ลด   ละ   เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 
            (3) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกนัในสังคมอยางสันติสุข         มุงเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีของคนใน
สังคมบนฐานของความมีเหตุมผีล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมท่ัวถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดํารงชีวิตท่ีมี
ความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคมเสริมสรางกระบวนการยตุิธรรมแบบบูรณาการและการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองและความตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 
           2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  ใหความสําคัญ
กับ  
              (1)  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง       ดวยการสงเสริมการรวมตวั รวมคิดรวมทําในรูปแบบที่
หลากหลาย       และจัดกิจกรรมอยางตอเนือ่งตามความพรอมของ 
ชุมชนมีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชน อยางเปนขั้นตอนมีเครือขายการเรียนรูท้ังภายใน 
และภายนอกชุมชน  มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถพัฒนาตอยอด
ใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง  รวมท้ังการสรางภูมิคุมกนัใหชุมชนพรอมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลง 
             (2)การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน      ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ   และ
ความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบรโิภคอยางพอเพยีงภายในชุมชน  สนับสนุนใหชุมชนมีการ
รวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพสนับสนุนการนําภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของ
สินคาและบริการและสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพ และรายไดท่ีมีการจัดสรรประโยชน
อยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังสรางระบบบม
เพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ    การตลาด    และทักษะในการประกอบอาชีพ 
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              (3)  การเสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการอยู รวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติ
และเกื้อกูล ดวยการสงเสริมสทิธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใช
ประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมท้ังการสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
 
       3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน    ใหความสําคัญกับ 
                  (1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความ
เปนไทย   โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวง
โซอุปทาน รวมท้ังเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนาธรรมไทยและความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อสรางสินคาท่ีมีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาดรวมทั้งสราง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทนุจากตางประเทศและสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการ
บริหารองคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   การปฏิรูปองคกร  การปรับปรุง
กฎระเบียบและพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมท้ังการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศใหสนับสนุนการ
ปรับโครงสรางการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
                 (2)  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหการใช
ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศการสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุน
และเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงาน
ทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ 
                  (3)  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม        
โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสร ี
เปนธรรมและปองกันการผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให
ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอและสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและความ
ครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมท้ังดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได 
โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวนิัย
ทางการคลังสูทองถิ่น 
    4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  ใหกับความสําคัญกับ 
             (1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อรกัษาสมดุลระหวางการอนรุกัษและการใช
ประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการ
กําหนดเขตและการจัดการเชิงพื้นที่ภายใตการจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่นในการดูแลทรัพยกรธรรมชาติหลัก ไดแก 
ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรท่ีสําคัญที่ถกูทําลายสูง
เปนการชั่วคราวและการสรางกลไกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมท้ังระบบการจัดการและการปองกนัภัยพิบัติ 
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             (2)การสรางสภาพแวดลอมทีด่ีเพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยัง่ยืน     โดยการปรับแบบ
แผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกาํหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทางเศรษฐศาสตรท้ังดานการเงินและ
การคลัง รวมท้ังการสรางตลาดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกดิระบบประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือท่ีรัฐอนุมัติ
ใหเอกชนดําเนินการควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณี และขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
               (3)   การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น    โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เริ่มจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การคุมครองทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหวางประเทศ สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและ
การแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาค
เศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของ
ประเทศ 
         5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม
อยางยั่งยืน  โดยใหความสําคัญกับ 
                    (1)  การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการ
ดําเนินชีวิตในสงัคมไทย      โดยสรางกระบวนการเรยีนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรร
มาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจงั พรอมท้ังพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐาน
กระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น  
                    (2)  เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ โดย
สงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง  สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจดัการประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการ
พัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ 
                   (3) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับควบคุม และทํางาน
รวมกับหุนสวนการพัฒนา   เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาท
โครงสราง         และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ 
และรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางาน
รวมกับหุนสวนการพัฒนา     เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
การใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการ
แขงขันท่ีเปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครองผูใชบริการ โดยดําเนนิการควบคูไปกับ
การปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 
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             (4)  การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศ สูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชนเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนา
ศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบรกิารสาธารณะ 
ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจรงิ พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 
             (5)  สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกดิความเขมแข็ง สุจริต และธรรมาภิบาล  โดยมีมาตรการสงเสริมแสราง
แรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจเอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น
สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสตัย ยุติธรรมตอผูบริโภคและเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคม แบงปนผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ  
ใหมีบทบาทในการสรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น 
             (6)  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสราง
ความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา  ดวยการเปดโอกาสใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการ
เสนอแนะ และตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูป
กฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาท่ี รวมท้ังสรางความ
เขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรม
ตอผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบการใหม 
              (7)  การรักษาและเสริมสรางความมัน่คงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู 
ดุลยภาพและความยั่งยืน  โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ ความ
มั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกันประเทศและตอบสนองตอภัย
คุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมท้ังผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนา
ประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   รวมท้ังสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมี
ความอยูรอดปลอดภยัโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
การขับเคลื่อนยทุธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
         การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10   สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคี
พัฒนาจากทุกภาคสวน เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความรับผิดชอบ   รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอา
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ท่ีสามารถนําไปขับเคลื่อนให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ัง
สรางองคความรูเพื่อหนุนเสรมิการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผลและมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทาง
สําคัญดังนี้ 
          (1)  เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ 10   ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดยใหความสําคัญกับการ
จัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาค ี
พัฒนาทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาคสถาบันตางๆ  รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมอืสนับสนุนซึ่งกัน
และกันได   ควบคูไปกับการสรางความรู  ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     และการประยุกตใช
ใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนือ่ง เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อน     และจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตางๆ ท่ีเช่ือมโยง
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กับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยภาครัฐจัดทํา และขับเคลื่อนแผนบริหารราชการแผนดิน และ
แผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ    ท่ียึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่และมิติตามวาระงานพิเศษ  และใช
กลไกกระบวนการ 
 
 
ชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถิ่น แผนจงัหวัด/ กลุมจังหวัด  และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่
ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อรวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 
              (2)  กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10     เพื่อภาคีพัฒนา
สามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน  และสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการ
ลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมท้ังความเขมแข็งของชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรยีนรู
ตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและพฒันา การพัฒนาศักยภาพชุมชนตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยู
ในเศรษฐกิจนอกระบบ การแกปญหาความยากจนอยางบรูณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะให
ความสําคัญกับการปฏิรูประบบการออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม  การลดตนทุนการขนสงและโลจิ
สติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม  และสรางความมั่นคงดานพลังงาน 
                     ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม
จะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนาแหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทก
ภัย การลงทุนในการสราง ขยายและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการ
ปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด การสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตการเสริมสราง ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูก
จิตสํานึกธรรมาภิบาลคานิยมวัฒนาธรรม      ประชาธิปไตย  
วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบันการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด  
ตัดสินใจ  ดําเนินการ  รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการ 
บริหารจัดการประเทศ  และสรางองคความรูเกี่ยวการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
          (3)  เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ภาคใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการบริหารกิจบานเมืองท่ีดี การปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การ
กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภวิัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการ 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีกฎหมาย ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม   สิ่งแวดลอม    ทรัพยากรฯ    และการบริหาร
จัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย  
การปรับปรุงแกไข   และการประกาศใชรวมท้ังการยกรางขึ้นใหม 
            (4)  ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือหนุนเสริมการขับเคลือ่นยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรูท่ีจะชวยสรางกระบวนการเรยีนรู และการ
เผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนท้ังในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป  โดยมี 
ประเด็นสาระงานวิจัยหลัก ๆ   ตามประเด็นยุทธศาสตรท้ัง  5  ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯที่  10 
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(5)   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและ สรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ โดย

พัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได 
รวมท้ังสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดขีองภาครัฐ ท่ีมุง
ความคุมคา ความโปรงใส และตอบสนองความตองการทีห่ลากหลายของประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ท้ังในระดับภาพรวม และระดบัยุทธศาสตร รวมท้ังพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน      โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม 
ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง 
            (6)   สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชือ่มโยงโครงขายขอมลูขาวสารระหวาง
หนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดบัพ้ืนที่และทองถิ่น โดยสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูล
พัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการสถติิเพื่อการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 10 สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศและระดับโลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพือ่
การวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด  ทองถิน่ และชุมชน สงเสริมการเชือ่มโยงโครงขายขอมูล ระดับ
จังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลางใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย  และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 
3.1.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 
1. วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดยะลา 
 “ ยะลาเมืองนาอยู คูสันติสุข รุกกาวทันโลก” 
2. เปาประสงคจังหวัดยะลา 
          1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
          2) การศึกษานานาชาติและการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          3) พัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
          4) การแกไขปญหาความยากจน 
          5) พัฒนาศูนยกลางคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการคาชายแดน 
          6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองนาอยู 
          7) สงเสรมิธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
3. ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดยะลา 
          1) เสริมสรางสันติสุข ประกอบดวย 3 กลยุทธ  
               (1) การปองกัน  
               (2) การพัฒนาเสริมความมั่นคง 
               (3) การปราบปราม  
 2) การศึกษานานาชาติและการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
               (1) พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานการศึกษา 
               (2) พัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะอาชีพของเด็กและ เยาวชน 
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               (3) พัฒนาการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม                (4) พัฒนาการอุดมศึกษาสูมาตรฐานการศึกษา 
     
 
 
 
3) พัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย 11 กลยทุธ 
               (1) เกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงทุน 
               (2) การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 
               (3) กระบวนการผลติท่ีมีประสิทธิภาพเกษตร 
               (4) การบริหารจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (การซื้อ/การขาย/การเก็บรักษา/การแปรรูป/การขนสง/การ
สงออก) 
              (5) การพัฒนาสถาบันเกษตรกรและองคเกษตรกรใหเขมแข็ง 
               (6) เกษตรรองรับสินคาฮาลาล  
               (7) การจัดแหลงเรียนรูใหเกษตรกรมทัีกษะความรู 
               (8) หนวยงานมีองคความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
               (9) โครงสรางพื้นฐานเพียงพอเหมาะสม  
               (10) การจัดหาและพัฒนาบุคลากร  
               (11) การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
          4) การแกไขปญหาความยากจน ประกอบดวย 13 กลยทุธ 
               (1) กระบวนการเพิ่มรายได  
               (2) กระบวนการขยายโอกาส  
               (3) กระบวนการลดรายจาย  
               (4) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
               (5) การพัฒนาฐานขอมูลครัวเรอืน/ผูลงทะเบียนปญหาสังคม เชิงบูรณาการ  
               (6) กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ 
               (7) การจัดสรรท่ีดินทํากิน  
               (8) การขยายงานภาครัฐ  
               (9) การสงเสริมการลงทุนขนาดใหญ 
               (10) กระบวนการมีสวนรวม  
               (11) บาน/บานเชาเอื้ออาทร  
               (12) การเขาถึงแหลงทุน  
               (13) การปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายที่เปนอุปสรรค 
          5) พัฒนาศูนยกลางคมนาคมระดับอนภูุมิภาคและการคาชายแดน ประกอบดวย 6 กลยุทธ 
               (1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล การนําเขา สงออก ใหครบทันสมัย สะดวกและ
รวดเร็ว 
               (2) พัฒนาดานชายแดนอําเภอเบตงใหเปน One Stop Service 
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               (3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนใหมี ความรู ทักษะ ดานการคากับตางประเทศ 
               (4) พัฒนาสินคาในทองถิ่นใหมีมาตรฐานตรงตามความ ตองการของตลาดตางประเทศ 
               (5) สรางเครือขายความรวมมือทางการคากับตางประเทศ  
               (6) สรางระบบเครือขายคมนาคมที่ไดมาตรฐานทันสมัย เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานและจังหวัด 
ใกลเคียง 

          6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองนาอยู ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
               (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
               (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสวัสดิการสังคม 
               (3) การใชมาตรการทางผังเมือง 
               (4) การพัฒนาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
          7) ดานการสงเสริมธุรกจิการทองเทีย่วเชิงนิเวศ ประกอบดวย 3 กลยุทธ 
               (1) พัฒนาเครือขายคมนาคมระดับชุมชน/หมูบานและ แหลงทองเที่ยว 
               (2) พัฒนาองคความรูใหกับชุมชน/ทองถิ่นในการพัฒนา บุคลากรใหเปนมัคคุเทศกทองถิ่น 
               (3) พัฒนารานอาหารใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อรองรับ นักทองเที่ยว 

3.1.4  ยทุธศาสตรการพัฒนาอําเภอยะหา 
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอ 5 ป (พ.ศ. 2545 – 2549) 

 พัฒนาอําเภอยะหา ใหเปนศูนยกลางดานการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และสินคาแปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร มีการแกไขปญหาของประชาชนทุกดานใหหมดไป โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาให
มากที่สุด มีการแกไขปญหายาเสพติดโดยใชกีฬานํา โดยเนนใหประชาชนทุกพื้นที่หันมาเลนกีฬาสรางสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง และมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตามความตองการของชุมชนเพื่อเสริมสรางความอยูดีกินดี ของ
ประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลบา  ไดสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกบันโยบายเรงดวนของรัฐบาลทั้ง 3 นโยบาย ดังนี้ 
 1. นโยบายดานการเรงรัดขจัดปญหาความยากจนของประชาชน 
     (1) สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ดวยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการของกลุมอาชีพหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
     (2)  สงเสริมการทําอาชีพใหแกราษฎรโดยการจัดฝกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ  
 2. นโยบายดานการเรงรัดการดาํเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
      (1)  สนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในการแกไขปญหายาเสพติด 
      (2)  จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด 
      (3)  จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด 
 3. นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
         (1)  เผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางใหประชาชนทราบอยางกวางขวางโดยเปดเผย 
      (2)  สงเสริมใหประชาชนรวมเปนคณะกรรมการในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางของ อบต. 
      (3)  รณรงคปลูกจิตสํานึก และคานิยมการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับเจาหนาที่ 
3.1.5  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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คณะผูบริหาร  อบต.ตาชี  มีนโยบาย พัฒนา อบต. ใหมีความเจริญกาวหนาในทุกดานดังนี้   

 1.นโยบายดานการบริหาร 
                องคการบริหารสวนตําบลตาชี  เนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และในระบอบประชาธิปไตย ให
องคกรชุมชนทุกชุมชนเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู สามารถเสนอความคิดเห็น ปญหาและแนวทางแกไข 
   -พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากองคกรชุมชนเขาเปนกรรมการตามระเบียบองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   -ใหองคกรตางๆ ผูนําทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนชุมชน จัดทําประชาคม เพื่อกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาตําบล 
   -จัดสรรงบประมาณดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตําบล 
   -ประสานงานองคกรชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนชุมชน เขามามีสวนรวมในการทํางาน 
   -ประชาสัมพันธการดําเนินงาน/โครงการ/กจิกรรมใหชุมชนไดทราบโดยทั่วกัน 
 2.นโยบายดานการศึกษา 
   การศึกษาเปนนโบายหลักในการพัฒนาคน องคการบริหารสวนตําบลตาชีจะสนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรอยางเต็มกําลังความสามารถในอันที่จะทําใหการศึกษาของชุมชนมีศักยภาพยิ่งข้ึนตอไป 
   -ประสานงานผูบริหาร คณะครู อาจารย กรรมการสถานศึษา 
   -ศึกษาปญหา ความตองการ แนวทางแกไข 
   -สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/แนวทางแ กไข 
   -สงเสริม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร เปนตน 
   -สนับสนุนกอสรางลานกีฬา  อุปกรณกีฬา 
   -จัดใหมีอุปโภค สาธารณูปโภค เชน ถนน  น้ํา  ไฟฟา ฯลฯ 
   -บํารุงรักษา ดูแล ซอมแซมอาคารเรียน หองประชุม หองสมุด ฯลฯ 
   -จัดสรรงบประมาณในเรื่องทุนการศึกษา 
   -สนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
   -สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ในการที่จะพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีน 
 3.นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม 
   ตามประวตัิความเปนมาของตําบลตาชี เมื่อประมาณ 300 ป ท่ีผานมามีราษฎรจากจังหวัดพัทลุง สงขลาและ
นครศรีธรรมราชบางสวนไดอพยพถิ่นฐานที่ทํามาหากินมาอยูท่ีตําบลตาชีในปจจุบันและบรรพชนเหลานั้นไดนํา
ประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวติท่ีดีงามติดตัวมาดวย 
   เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีดีงามของบรรพชนเหลานี้ไวกับคนรุนหลัง  องคการบริหารสวน
ตําบลตาชี จึงมีนโยบายในดานดังกลาว ดังนี ้
   -อนุรักษ สงเสริมงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
   -อุดหนุนงบประมาณ สภาวัฒนธรรมตําบลตาชี 
   -มีสวนรวมกบัชุมชน ในดานงบประมาณ บุคลากร กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม 
   -ปลูกฝงจิตสํานึกใหเฝาระวังหวงแหน ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 

4.นโยบายดานอนามัย และสาธารณสุข 
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   นโยบายดานอนามัย และสาธารณสุข เปน นโยบายที่มุงเนนอีกนโยบายหนึ่ง ท่ีจะทําใหผลสัมฤทธ
ของการพัฒนาคนมีความเดนชัด ชุมชนใดท่ีมีแตราษฎรที่มีพลานามัยดี  สุขภาพแข็งแรง  ยอมเปนตัวช้ีวดัในการพัฒนา
ชุมชนนั้น 
   -ทํางานแบบบูรณาการกับสถานีอนามัยตําบลตาชี 
   -รับฟงปญหา แนวทางแกไข 
   -สนับสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม 
   -พัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
   -สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย 
   -สงเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ และไมติดตอภายในชุมชน 
   -สนับสนุนสถานีอนามัย  อ.ส.ม. ท้ังในดานอุปกรณ บุคลากรในการจัดกิจกรรม 
 5.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปญหาหลักของชุมชนอีกปญหาหนึ่ง ซึ่งชุมชนตองชวยกัน   ดูแล
และแกไขปญหาดังกลาว 
   -จัดตั้งอาสาสมัครดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ
   -ติดตั้งปายรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก 
   -ดูแลทรัพยากรปาไม ไมใหโคนทําลาย 
   -ดูแลตนน้ํา ลําธาร คู คลอง หนองบึง 
   -จัดระบบจัดเก็บและทําลายขยะ 
   -รณรงคไมใหท้ิงขยะ บนถนน แมน้ําลําคลองและสถานที่สาธารณะ 
   -จัดใหมีการถางปาสองขางทาง เขตทางหลวง 
   -ประชาสัมพันธเสียงตามสายเรื่องชวยกันดแูลรัดษาความสะอาด 
 6.นโยบายดานการสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
   สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน เปนหัวใจของการพฒันาชุมชน คําวา “น้ําไหล ไฟสวาง        ทาง
สบาย” ยังเปนวิสัยทัศนอันดับตนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   -บุกเบิกถนนที่ธุระกันดาร เพื่อการคมนาคมขนสงสินคาเกษตรกรรม 
   -กอสรางตอเตมิ ขยายถนน ค.ส.ล.เพื่อใหการคมนาคมมีความสะดวกยิ่งข้ึน 
   -กอสรางคูระบายน้ํา 
   -ขยายเขตไฟฟาครัวเรือนในชุมชน และไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
   -จัดใหมีการซอมแซม ดูแลรกัษา ถนน คูระบายน้ํา 
   -ขยายเขตโทรศัพท เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ 
   -จัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม เพื่อแกปญหาภัยแลง 
 7.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
   ดานเศรษฐกิจ จะเนนนโยบาย “เพิ่มรายได ลดรายจาย” เพิม่พูนความรูแกประชาชนในการประกอบอาชีพ รู
วิธีการทําบัญชี บริหารงบประมาณในครัวเรือน โดยประสานงานกับแหลงทุนในชุมชน กลุมเกษตรกรทําสวน ศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีเพือ่การเกษตร เปนตน 
   -สนับสนุนดานวิทยากร จัดหาเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับอาชีพตางๆ 
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   -จัดอบรมสัมนาเกี่ยวกับวิธีการทําบัญชี คาใชจายในครัวเรอืน 
   -จัดตลาดกลางสินคาเพื่อการเกษตร และตลาดสดนาซื้อ 
   -สงเสริมกลุมอาชีพภายในตําบล 
   -ใหเกิดการหมุนเวียนของเงนิกูปลอดดอกเบี้ย (เงินเศรษฐกิจชุมชน) 
   -รณรงคประชาสัมพันธใหรูจักประหยัดและอดออม 
  
 

8.นโยบายดานกีฬา 
   การกีฬา เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคน ใหมีการออกกําลงักาย รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ หางไกลจากปญหาสังคมและยาเสพติด 
   -สงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมกีฬาตางๆทั้งในระดับหมูบานและตําบล 
   -สนับสนุนงบประมาณศูนยกีฬาตําบล 
   -สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาประจําป เพื่อเชื่อมความสมัพันธระหวางชุมชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 
   -กอสรางลานกีฬาเอนกประสงคใหเพียงพอ 
   -จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
   -ประชาสัมพันธ รณรงค ใหชุมชนมีการออกกําลงักายเพิ่มข้ึน 
 9.นโยบายดานสังคม 
   ดานสังคมจะดูแลและใหความเทาเทียมกัน เพื่อท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนาสังคมใหเกิดความสงบ
สุขอยางยั่งยืน 
   -กอตั้งสถาบันพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
   -สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก คนชรา คนพิการและผูปวยเอดส 
   -สงเสริมและสนับสนุนการกอตั้งกลุมสตรตีําบลตาชี 
   -สนับสนุนงบประมาณ โครงการวันกตัญูผูสูงอาย ุ
   -สนับสนุนงบประมาณ โครงการกีฬาเยาวชนตานภัยยาเสพติด 
   -จัดใหมีโครงการ “ครอบครัวอบอุนวัยรุนกตัญู” ครั้งท่ี 2 เพื่อใหสังคม ครอบครัวในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ พอ – แม – ลูก ใหมีความกตัญูตอบุพการีและผูมีพระคุณ 

10.นโยบายดานความมั่นคง  
   นโยบายดานความมั่นคงเปนนโยบายเรงดวน เพื่อท่ีจะบรรเทาสถานการณความรุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 
   -ประสานงานกับฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน 
   -อุดหนุนงบประมาณตามที่รองขอ 
   -รวมกิจกรรม เขาเวรยาม รักษาหมูบาน 
   -รวมฝกอบรม อ.ร.บ.  ช.ร.บ.  อ.ป.พ.ร. และกองกําลังอาสาสมัครในชุมชน 
 11.นโยบายดานอื่นๆ 
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   -ปฏิบัติตามระเบียบ อํานาจหนาท่ีท่ีองคการ บริหารสวนตําบลไดรับจากหนวยงานอื่นของรัฐ เชน   
ภารกิจถายโอน 
   -บุคลากรทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลตาชีจะตองใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลัง        
ความสามารถ 
   -สงเสริมศักยภาพของบุคลากรและผูนําชุมชน 
   -ประสานงาน และมีสวนรวมกับองคกรชุมชนทุกองคกรและหนวยงานของรัฐ 

 
 

3.2  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
  3.2.1  การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา สภาพปญหา 
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1.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 
      
 
 
 
 
 
 
 
2.  ปญหาดานสังคม 
     2.1  ดานครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
   
  2.2   ดานความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพยสิน 
     
   2.3  ดานกีฬาและนันทนาการ   
 
 
    2.4  ดานยาเสพติด 
     

 
 

 
 
 
 
 

1.1 ราษฎรไมมีอาชีพเสริม 
1.2 ไมมีระบบประกันราคาสิ้นคาเกษตร 
1.3 ราษฎรขาดที่ทํากินในการเกษตร 
1.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ราษฎรไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง 
1.6 ราษฎรไมมีการรวมกลุม 
1.7 ราษฎรขาดเงินทุนปรับปรุงเพิ่มเติมโรงเรือนพรอมท้ัง

อุปกรณในการประกอบอาชีพ 
 
 
2.1.1 ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร 
2.1.2 ผูสูงอาย ุผูพิการ  ผูปวยเอดส  ถูกทอดทิ้ง 
2.1.3 เด็กกอนวยัเรียนไดรับการดูแลไมเหมาะสมกับวัย 
2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 
2.1.5 การปองกันโรคติดตอในทองถิ่นไมดีเทาท่ีควร 
2.1.6 ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะ 
2.1.7  ปญหาการเลนพนัน  
 
2.2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 
 
 
2.3.1ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไมตอเนื่อง 
2.3.2ชุมชนมีสถานที่ออกกําลงักายและที่พักผอนไมเพียงพอ 
 
2.4.1 การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเกีย่วกับปญหา 
ยาเสพติดไมท่ัวถึง 
2.4.2 ยาเสพติดแพรระบาดในกลุมวัยรุน 
 
 

3.  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
       3.1  ดานคมนาคม 

 

3.1.1  การเดินทางถนนบางสายไมสะดวก  เนื่องจากเปนถนน
ลูกรัง 
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       3.2 ดานสาธารณูปโภค 
 
 
 
4.  ปญหาดานแหลงน้ํา     
    4.1  แหลงน้ําสําหรับอุปโภคและ
บริโภค 
 
 
 
 
 
 
   4.2  แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 
 
 
5.  ปญหาดานสาธารณสุข 
    5.1 ปองกันโรคระบาด  โรคติดตอ 
 
 
 
 
 

3.2.1 ระบบไฟฟา  ประปา  ไมท่ัวถึงทุกครัวเรอืน 
3.2.2 โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของ
ชุมชน 
3.2.3   ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 
 
4.1.1 ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 
4.1.2 ราษฎรไมมีภาชนะเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 
4.1.3 ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมูบาน 
4.1.4 ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี 
4.1.5 ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ 
4.1.6 ไมมีคูระบายน้ํา  และทํานบกั้นน้ํา 
4.1.7  คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล 
 
4.2.1 ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
4.2.2 แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
4.2.3 แหลงน้ํามีไมเพียงพอ 
 
 
 5.1.1 การแพรระบาดของโรคติดตอ 
 5.1.2 ขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัยการปองกันและการ
สงเสริมสุขภาพ 
 
 
 

 6. ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
     6.1 ดานการเมือง  การปกครอง 
 
 
 
    6.2  ดานการเมือง - การบรหิาร 
 
 
 
 
7.  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา  

 
6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 
6.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ท่ีถูกตอง 
 
6.2.1 บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
6.2.2 ไมมีอาคารที่ทําการที่เหมาะสม 
6.2.3 พนักงานขาดความรูในเรื่องการบริหารและการปกครอง 
 
 
7.1.1การสงเสรมิและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 
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และวัฒนธรรม 
     7.1  ดานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
    7.2  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
8.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    8.1  ดานแหลงน้ําธรรมชาต ิ
 

7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 
7.1.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาใน
ชุมชนเมือง 
7.1.4 เด็กกอนวยัเรียน  ไมไดรบัการดูแลอยางเหมาะสม 
7.1.5 เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ใหความสําคัญกับการกีฬานอย 
 
7.2.1 ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
7.2.3 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนวัด 
 
 
 
 
8.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา 
8.1.2   ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามถนน  ริมแมน้ํา
ลําคลอง  ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ 
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3.2.2  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องคการ บริหารสวนตําบล 
จุดแข็ง จุดออน 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจ 
    –  การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินงาน      
    –  การบริหารจัดการยึดหลกัธรรมมาภิบาล 
    –  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
 
2.  ระบบขอมูล 
    –  มีการจัดเกบ็ขอมูลในการดําเนินการ 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
    –  บุคลากรมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
    –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
  –มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  
กลุมอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    – มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน
การเกษตร 
  -  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อตอการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยว ทําใหมีรายไดจาการทองเที่ยว
มาก 

1.  ระบบการบริหาร 
    –  กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรบัปรุง
แกไขตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  ขาดความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน 
    –  พื้นที่รับผิดชอบมาก  ไมสามารถบริการการ
พัฒนาไดท่ัวถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีนอย  มผีลทําให
ผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทาท่ีควร 
    -  ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 
2.  ระบบขอมูล 
    –ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 
    –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 
    –  บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 
    
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 –สถานที่และอาคารที่ทําการคับแคบไมเพียงพอ 
-  มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

 
โอกาสการพฒันาในอนาคต 

 –  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร   
                   การทองเที่ยว  สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล 
 –  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
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 –  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหา ยาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 –  มีนโยบายและแผนแมบทเพื่อการทองเที่ยวท่ียั่งยืนในจังหวัดยะลา   
                  ซึ่งทําใหมีเครือขายการทองเที่ยว 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
 –  กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 –  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
 –  ภารหนาท่ีเพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที่ 4 
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วิสัยทศัน ภารกิจ วัตถุประสงค และ เปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 

 
4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
 “ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  สงเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 
4.2  พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น 
 พันธกิจที่ 2  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได     
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
 พันธกิจที่ 3  การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภมูิปญญาของทองถิ่น 

พันธกิจที่ 5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 พันธกิจที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีด ี  เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 7  การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
ใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจที่มีอยูเดิม  และที่ไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล 
4.3  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.   การคมนาคมสะดวก   
 2.   ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 3.   การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 
 4.   การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น   
 5.   ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

6.           สงเสริมการศึกษา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   
7. ประชาชนมีสุขภาพดี 
9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 
10.     ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
11.       ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุไดรับการดูแล 

4.2 พันธกิจ 
 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 
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 4.  พัฒนาสาธารณสุข 
 5.  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมีสุข 
 4. ประชาชนมีจิตใจรวมพัฒนาสวนรวม 
 5.  พัฒนาคุณภาพของสังคม
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4.3  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น     
 

เปาหมาย จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด  ขอมูลพื้นฐาน 
ป  51-55 ป  51 ป  52 ป  53 ป  54 ป  55 

1. การคมนาคมสะดวก 1. รอยละของถนนมีความสะดวกในการสัญจร 
 
 

1.การคมนาคมสะดวกรอยละ  90  ของถนนทุกสาย 95 % 91% 92% 93% 94% 95% 

2. ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ถงึ 

1. รอยละครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
 
2. รอยละครัวเรือนที่มีประปาใช 

1.ครัวเรือนมีไฟฟาใชรอยละ  99  ของครัวเรือนทั้งหมด 
2.ครัวเรือนมีน้ําประปาใชรอยละ  70  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

80% 

100% 
 

85% 

100% 
 

90% 

100% 
 

95% 

100% 
 

100% 

3.  การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น   

1. รอยละของครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมกิจกรรม
สาธารณะ 
2. รอยละของโครงการที่ประชาชนมีสวนรวม 

1.ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมสาธารณะ  รอยละ 91 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  (ตาม จปฐ. ป 49) 
จํานวนโครงการที่ประชาชนมีสวนรวมรอยละ 100% 
 
 

100% 
 

100% 

93% 
 

100% 

95% 
 

100% 

97% 
 

100% 

99% 
 

100% 

100% 
 

100% 

4. สงเสริมการศึกษา  อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

1. รอยละของงบประมาณทีอุ่ดหนนุกิจกรรม
การศึกษา  การอนุรักษ  ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 
 

1.  สงเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม  คิดเปน
รอยละ  9.77  (งบประมาณรายจายป  2550) 

100% 95% 95% 95% 95% 95% 
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เปาหมาย จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตัวชี้วัด  ขอมูลพื้นฐาน 
ป  51-55 ป  51 ป  52 ป  53 ป  54 ป  55 

5.  ประชาชนมีสุขภาพด ี รอยละของหมูบานแข็งแรง 
 
 

1. หมูบานผานเกณฑหมูบานแข็งแรง  รอยละ 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลภาวะและมีความ
ยั่งยืน 

จํานวนกิจกรรมทีดู่แลแหลงน้ํา  การจัดการขยะ  
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชิตและ         
สิ่งแวดลอม 
 
 

1.   จํานวน     3    กิจกรรม 100% 85% 85% 85% 85% 85% 

7. ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 
 
 

1.  รอยละของครัวเรือนมีความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

1.  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิน(ตาม
เกณฑ จปฐ.)  รอยละ  99.9 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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บทที่  5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาตําบลตาชี 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสราง    พืน้ฐาน 1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทาและคู
ระบายน้ํา 

 
 
 
 
 
 

1.1.1  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1.1.2  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 
1.1.3  กอสรางถนนและคูระบายน้าํ 
1.1.4  บุกเบิกถนน 
1.1.5  กอสรางและปรับปรุงสะพาน คสล. 
1.1.6  ปรับปรุงซอมแซมถนนและคูระบายน้ํา 
1.1.7   กอสรางคูระบายน้ํา 
1.1.8   กอสรางทอระบายน้ํา 
1.1.9   กอสรางผนังกั้นน้ํา 

 1.1 พัฒนาระบบจราจร 
 

1.2.1  ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและปายบอกทาง 
1.2.2   จัดอบรมใหความรูแกประชาชนเรื่องกฏหมายจราจร 
 

 1.2 ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 1.2.1 ขยายเขตไฟฟา 
1.2.2 ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 1.3 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1.3.1 ขยายเขตโทรศัพท 

1.3.2 ติดตั้งตูโทรศพัทสาธารณะภายในหมูบาน 
 

 1.4 กอสรางและปรบัปรุงระบบประปา 1.4.1 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน  
1.4.2 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมอุปกรณ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชชน 1.1.1 ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
1.1.2 จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย 
1.1.3 สงเสริมอาชีพในการทําเกษตรอินทรีย 
1.1.4 สนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพตางๆ 
1.1.5 ศึกษาดูงานการใชเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.6 ฝกอบรมการใชทีด่ินใหเกิดประโยชน 
 

 2.2 สงเสริม พัฒนาระบบการตลาดและปรับปรุง     
      พืชผลทางการเกษตร 
 
 
 
 

2.2.1 จัดอบรมใหความรูในการเพิ่มผลผลิตและระบบการตลาด  
เพื่อจําหนายสินคาทางการเกษตร 

2.2.2    จัดประกวดพืชผลทางการเกษตร 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 4.1 พัฒนาดานการสาธารณสุข 4.1.1 จัดอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข 

4.1.2 จัดบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน 
4.1.3 จัดกิจกรรมรณรงคควบคุมปองกนัโรคติดตอและไมติดตอ 
4.1.4 จัดสรางสวนสุขภาพโรงเรียนบานตาช ี
4.1.5 จัดสรางสวนสมุนไพรใหกับสถานอีนามัยและโรงเรียน 
4.1.6 จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

 4.2 พัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสถาบนัครอบครัว 
 
 

4.2.1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม                       
  4.2.2   จัดอบรมกฏหมายนารูสําหรับชาวบาน                               

4.2.3   สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัว      
           ในชุมชน 
4.2.4   จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุนวัยรุนกตญัู   
4.2.5   จัดซื้อเตนท โตะและเกาอี้พรอมเครือ่งขยายเสียงครบชุด 

 4.3 สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 
 
 

4.3.1 จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบล 
4.3.2   ปรับปรุงสนามกฬีาภายในตําบล 
4.3.3    จัดซื้ออปุกรณกีฬา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  4.3.4 จัดกิจกรรมรณรงคใหเยาวชนรูจักการเลนกีฬา 

4.3.5 สนับสนุนโรงเรียนบานตาชีในการแขงขันกีฬานักเรยีน 
4.3.6   กอสรางอาคารเพื่อใชสําหรับเลนกีฬาในรม(โรงยิม) 

  ั4.4 พัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค 4.4.1 ขุดบอน้ําตื้น 
4.4.2 ปรับปรุงฝายกั้นน้าํ 
 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา    
ศาสนา   วัฒนธรรมและประเพณทีองถิ่น 

5.1  สงเสริมพัฒนาดานการศกึษา 
 
 
 
 

5.1.1 มอบทุนการศึกษา 
5.1.2 สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแก ศพด.           และโรงเรียน

บานตาช ี
5.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทกุระดับทั้งในระบบ  
             และนอกระบบโรงเรียน 
5.1.4 กอสรางหองสมุดโรงเรียนและหองสมุดประชาชน     

  รวมทั้งหองน้ํา/หองสวม 
5.1.5 สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน                           

 ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานตาช ี
5.1.6 ปรับปรุงหองประชุมโรงเรียนบานตาช ี
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 สงเสริม พัฒนาดาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิน่ 

 
 
 
 
 

5.2.1 สนับสนุนการจดังานประเพณีทองถิ่น  
5.2.2 บูรณะวดัและสํานักสงฆ 
5.2.3 สนับสนุนสภาวฒันธรรมเพื่อจัดงานตามวัฒนธรรมประเพณีในวัน

สําคัญ 
5.2.4 อุดหนุนกิจการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการใหแกทีท่ําการ

ปกครองยะหา 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง 6.1 สงเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 6.1.1   อุดหนุนงบประมาณกิจการงานรักษาความสงบภายใน      
          ใหกับที่ทําการอําเภอ 
6.1.2 อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมพิทกัษตําบลตาช ี
6.1.3 กอสรางปอมยามจุดตรวจ 
6.1.4 จัดซื้ออปุกรณในการรักษาความปลอดภัย 
 

 6.2 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและ            
        บรรเทาสาธารณภัย 

6.2.1 สนับสนุนงบประมาณในการปองกัน                                
           และบรรเทาสาธารณภัย 
6.2.2   พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง         

การบริหาร          
     

บปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 7.1.1 จัดซื้อจัดหาครุภณัฑ เครื่องมือเครือ่งใช 
           ในการปฏบิัติงาน 
7.1.2   จัดซื้อครุภณัฑการเกษตร ครุภัณกอสราง 
           และครุภัณฑทางการแพทย 
7.1.3   จัดทําแผนที่ภาษ ี
7.1.4   สํารวจขอมูลพื้นฐาน 
7.1.5   ปรับปรุงทีท่ําการองคการบรหิารสวนตําบล 
7.1.6   กอสรางทีท่ําการ อบต. หลังใหม 
 

 7.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 7.1.1 พัฒนาศักยภาพพนักงานสวนตาํบล 
7.1.2 ศึกษาดูงานเพือ่พฒันาทักษะการปฏิบัติงานของ     
             บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
7.1.3 อบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากรของ อบต. 
7.2.4     จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 7.2 พัฒนาการเมือง การบริหาร 7.2.1 จัดทําปายองคการบริหารสวนตําบล 

7.2.2 จัดทําโครงเหล็กเพื่อตดิตั้งปายประชาสัมพันธ 
7.2.3 กอสรางศาลาอเนกประสงค 
7.2.4 กอสรางทีอ่านหนงัสือพิมพประจําหมูบาน 
7.2.5 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันใหกับหมูบานในเขตตําบลตาช ี
7.2.6 กอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
7.3.7       สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส 
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บทที่ 6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
องคประกอบ ประกอบดวย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้ 

1.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซ่ึงคณะกรรมการฯอาจ
แตงตั้งคณะทํางานขึ้นชวยในการติดตาม และการประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซ่ึงควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเปนแนว
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

1.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกําหนด
รูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่
กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้ การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวาง
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  

1.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตาม
ประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย
โครงการละ 1 คร้ัง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตอสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


