แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๓

“ตาบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยัง่ ยืน ประชาชนมีส ุข”

เทศบาลเมืองสะเตงนอก
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผล

หน้า
1 - 15
16 - 46
47 - 55
56 - 69

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีพื้นที่รับผิดชอบ 34.78
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากอาเภอเมืองยะลาประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อบต.เขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เทศบาลตาบลบุดีและอบต.บันนังสาเรง อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อบต.วังพญา อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จุ ดเริ่ ม ต้น ของการปกครองท้อ งถิ่ น ในต าบลสะเตงนอก เริ่ม ต้น ตั้ง แต่ กระทรวงมหาดไทยได้ มีป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 จากเดิมเป็นสภาตาบลสะเตง
นอกเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลสะเตงนอก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและการทานุบารุง
ท้องถิ่น ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตาบลสะเตงนอก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ซึ่งตามหลั กภูมิศาสตร์ของ
ต าบลสะเตงนอกซึ่ ง เป็ น ต าบลที่ ติ ด กั บ เทศบาลนครยะลาท าให้ ส ภาพบ้ า นเมื อ งเกิ ด การขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
กระทรวงมหาดไทยเองก็เห็นถึงสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น
สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ดังนั้นในปี 2554 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมือง
สะเตงนอกขึ้นมา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองขนาดกลาง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบลสะเตงนอก มีเนื้อที่ประมาณ 34.78 ตารางกิโลเมตร หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก มีทั้งหมดจานวน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1
บ้านเบอร์เส้ง
หมู่ที่ 2
บ้านหลักห้า
หมู่ที่ 3
บ้านเปาะยานิ
หมู่ที่ 4
บ้านนัดโต๊ะโมง
หมู่ที่ 5
บ้านบาโงยบาแด
หมู่ที่ 6
บ้านตะโล๊ะกือบอ
หมู่ที่ 7
บ้านนิบงบารู
หมู่ที่ 8
บ้านกาปงบูเก๊ะ
หมู่ที่ 9
บ้านกือแลมะห์
หมู่ที่ 10
บ้านตือเบาะ
หมู่ที่ 11
บ้านกาปงตือเงาะ
หมู่ที่ 12
บ้านลาโจ๊ะ
หมู่ที่ 13
บ้านปรามะ

แผนทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายเกษมสันต์
สาแม
นายสมาน
หะยีดอปอ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
นายถาวร
นวลปาน
นายบพิตร
อินทราช
นายอับดุลวาหะ
ตาเละ
นางรอฮานี
จารู

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายบากอรี
4. นายกราซี
5. นายอับดุลนาเซร์
6. นายสุกรี
7. นายบัญชา
8. นายสมชัย
9. นายปฐม
10. นางอุมาพร
11. จ.ส.ต.วราดร
12. นายดอเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายอับดุลเลาะ
15. นายอิทธินันท์
16. นายเด๊ะซามัน

หะยีปิยวงศ์
แวโวะ
บาเก็ง
แวนะลัย
ฮะ
เจ๊ะเงาะ
ศิริ
หิตานุกูล
ปันสรณะ
ใจแผ้ว
รอดทุกข์
สะหัดอีตา
มะเด็ง
กาซอ
สาเฮาะ
ยูโซ๊ะ

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จานวน 5 สานัก/กอง
โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
1. สานักปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานสังคมสงเคราะห์ การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ การจัดทาร่างข้อบังคับการจัดทาทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล การดาเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คาปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ทะเบียนและบัตร รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กองสาธารณสุข
มีภ าระหน้ าที่เกี่ย วกับ การสาธารณสุ ขและข้อบั งคับตาบลการวางแผนการสาธารณสุ ขและการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุข
ศึกษา การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่า
สัตว์ จาหน่ายเนื้อสัตว์ การบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ -รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ
เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิก
ตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนาส่งเงินคงเหลือประจาวันการรับ และจ่ายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมิน
ภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบและจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล การอนุมัติ
เพื่อดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบารุงซ่อมและจัดทาทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลการให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่
เทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติ
หน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
5. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การแนะแนว การวัดผลประเมิน ผลการพัฒนาตาราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนาไปประกอบ การพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงานและ
แนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการคลังท้องถิ่น
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 107,760,339.27 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 46,172,714.35 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 24,831,410.44 บาท
1.2 เงินกู้คงค้างจานวน 30,043,768.94 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
(1) รายรับจริง จานวน 134,473,116.71 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอาการ
จานวน
738,291.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
2,066,994.39 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวน
304,298.91 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
3,380.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน
45,550,433.06 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
85,809,719.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 759,018.94 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 104,381,132.71 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน
25,365,090.94 บาท
งบบุคลากร
จานวน
37,018,939.78 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน
28,255,701.99 บาท
งบลงทุน
จานวน
0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน
5,833,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน 787,131.60 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน 13,126,750.00 บาท

บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก การ
ช่วยเหลืองานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการดาเนินงาน
ต่างๆ เช่น การประชุมจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล, ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบ
ลุ่มและเนินสูง ทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู
ฤดู ร้อน เริ่ มต้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน อากาศร้อนจัดและแล้ งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ
35 - 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – มกราคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงและ
มีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง
1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินในเขตตาบลสะเตงนอก เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินทรายและ
หินควอตไซด์ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เนินเขา เป็นดินปนหินเหลี่ยม ตั้งแต่ระดับความลึก 25 – 100 เซนติเมตร และ
เป็นดินที่เกิดจากตะกอนทับถมของตะกอนลาน้า เป็นกลุ่มดินนา ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงและเป็น
ดินราบลุ่มน้าท่วมถึงรวมทั้งเป็นดินบริเวณลานตะพักลาน้าต่า
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า แหล่งน้าธรรมชาติ ในตาบลสะเตงนอก ได้แก่ที่
ลาห้วย
7
แห่ง
หนองน้า
2
แห่ง
ลาคลอง
2
แห่ง
บึง
11
แห่ง
แม่น้า
แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 3
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้/ ป่า ไม้ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มี พื้นที่ป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ช าวบ้านปลู ก
ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบและทางราชการปลูกในวันสาคัญของชาติ

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1
บ้านเบอร์เส้ง
นายอับดุลการิม กรียอ
กานันตาบลสะเตงนอก
หมู่ที่ 2
บ้านหลักห้า
นายมะยูโซ๊ะ โตะแว
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3
บ้านเปาะยานิ
นายภูวนัย มะดอลอ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4
บ้านนัดโต๊ะโมง
นายมะอีซอ สามะ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5
บ้านบาโงยบาแด
นายมูหามัดไพซอล กะโด
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6
บ้านตะโล๊ะกือบอ
นายอาบูบากา มาลี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7
บ้านนิบงบารู
นายอับดุลวาฮับ วาแม
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8
บ้านกาปงบูเก๊ะ
นายสะรี อูมา
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9
บ้านกือแลมะห์
นายจรัส จันรัตนา
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10
บ้านตือเบาะ
นายแมรโซร์ แยนา
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11
บ้านกาปงตือเงาะ
นายมะดิง จิใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12
บ้านลาโจ๊ะ
นายมะลีเปง โต๊ะกูเวง
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13
บ้านปรามะ
นายอาหามะ อาแด
ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่ างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสู ง มีจุดที่น่าสั งเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เทศบาลเมืองสะเตงนอก แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจานวน 3 เขต คือ
- เขตเลือกตั้งที่ 1 จานวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 8 และ 11
- เขตเลือกตั้งที่ 2 จานวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9, 10 และ 12
- เขตเลือกตั้งที่ 3 จานวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 4, 7 และ 13

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
จานวน 13 หมู่บ้าน (ปี พ.ศ. 2563)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเบอร์เส้ง
บ้านหลักห้า
บ้านเปาะยานิ
บ้านนัดโต๊ะโมง
บ้านบาโงยบาแด
บ้านตะโละกือบอ
บ้านนิบงบารู
บ้านกาปงบูเก๊ะ
บ้านกือแลมะห์
บ้านตือเบาะ
บ้านกาปงตือเงาะ
บ้านลาโจ๊ะ
บ้านปรามะ

จานวนครัวเรือน
1,984
870
1,928
1,046
358
810
696
399
2,332
1,613
481
1,859
305
14,681

หญิง (คน)
1,939
1,239
2,333
1,262
769
1,192
1,058
673
2,378
1,343
738
1,806
709
17,439

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม

ชาย (คน
1,764
1,252
2,298
1,264
751
1,203
1,034
654
2,004
1,177
741
1,526
678
16,346

พ.ศ.2561
ลาดับที่

หมู่บ้าน

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านเบอร์เส้ง

1,850

1,700

1,879

1,885

1,716

1,917

1,984

1,939

1,764

2

บ้านหลักห้า

835

1,206

1,192

842

1,213

1,201

870

1,239

1,252

3

บ้านเปาะยานิ

1,754

2,146

2,162

1,815

2,191

2,207

1,928

2,333

2,298

4

บ้านนัดโต๊ะโมง

996

1,256

1,226

1,019

1,254

1,234

1,046

1,262

1,264

5

บ้านบาโงยบาแด

325

726

729

334

738

740

358

769

751

6

บ้านตะโล๊ะกือบอ

692

1,128

1,144

707

1,151

1,140

810

1,192

1,203

7

บ้านนิบงบารู

678

1,005

1,016

684

1,021

1,023

696

1,058

1,034

8

บ้านกาปงบูเก๊ะ

369

637

650

379

643

650

399

673

654

9

บ้านกือแลมะห์

2,159

1,960

2,264

2,208

1,952

2,278

2,332

2,378

2,004

10

บ้านตือเบาะ

1,498

1,125

1,286

1,532

1,124

1,295

1,613

1,343

1,177

11

บ้านกาปงตือเงาะ

415

714

664

439

717

683

481

738

741

12

บ้านลาโจ๊ะ

1,678

1,445

1,723

1,740

1,467

1,739

1,859

1,806

1,526

13

บ้านปรามะ

288

667

703

290

671

710

305

709

678

13,537

15,715

16,638

13,874

15,849

16,817

14,601

14,681

17,439

รวม

4.1 การศึกษา
ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสถานศึกษาทั้งหมด 42 แห่ง ดังนี้

สถานศึกษา

จานวน (แห่ง)

1. ศูนย์การเรียนชุมชน

1

2. โรงเรียนอนุบาลเอกชน

5

3. โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก

1

4. โรงเรียนประถมศึกษา

4

5. ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

3

6. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

7

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5

8. ศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (โรงเรียนตาดีกา)

16

รวม

42

สภาเด็กและเยาวชนตาบลสะเตงนอก
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ จัดตั้ง สภาเด็ก และเยาวชนขึ้น จานวน 1 แห่ ง เพื่อ เป็นองค์ก ร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนตาบลสะเตงนอก มีการดาเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในตาบลสะเตงนอกภายใต้หลักการ
“เด็กนาผู้ใหญ่หนุน” ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยสภาเด็กและ
เยาวชนมี ส านั ก งานตั้งอยู่ ที่ กองการศึ กษา เทศบาลเมือ งสะเตงนอก อาเภอเมือง จัง หวัด ยะลา โดยได้
ดาเนิ น การแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่ งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ดาเนินการของสภาเด็กและเยาวชน
4.2 สาธารณสุข
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล 3 แห่ง ได้แก่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลสะเตงนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตาบลสะเตงนอก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบาโงยบาแด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตาบลสะเตงนอก
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิบงบารู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตาบลสะเตงนอก

4.3 อาชญากรรม
เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน
และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สารวจข้อมูลพื้น ฐานพบว่า ส่ว นมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิ ธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ทุกๆ ปีงบประมาณเทศบาลได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่ นเป็น
ประจาทุกๆ ปี รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็ น ปั ญหาที่ชุมชนได้รั บ ผลกระทบเป็น อย่างมาก การแก้ไ ขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็ นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย เป็น เรื่ องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้ กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่ส ามารถ
ดาเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอเมือง
ยะลาได้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก นั้นพบว่าในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับ พื้น ที่อื่น ถื อว่า น้ อย และยั งไม่ พบผู้ ค้า เหตุผ ลก็เนื่ องมาจากว่าได้รับความร่ว มมื อกับ ทางผู้ นา ประชาชน
หน่วยงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตง
นอกสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้ วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาล
เมืองสะเตงนอกก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1) ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทาบัตรผู้พิการ
(4) ดาเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
(5) ดาเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป
(6) ดาเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
(7) ดาเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
(8) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
(9) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อาเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง

เทศบาลเมืองสะเตงนอกติดต่อกับเทศบาลนครยะลา อาเภอรามัน จังหวัดยะลาและอาเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โดยมีถนนหลายสายทาให้การเดินทางสะดวก ส่วนสภาพการจราจรมีปัญหาติดขัดบ้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง สาหรับถนนภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เป็นถนนหินคลุก คอนกรีตและลาดยาง ตามลาดับ
ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง
สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพค่อนข้างดี และเชื่อมต่อกับ
เทศบาลนครยะลาและถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีรถสองแถวเข้าออกบางหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกล
ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและ
ชุมชนนอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี ถนนภายในเทศบาลโดย ส่วน
ใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกาหนดแนวทางเพื่อรองรับและ
เชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้น
การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
5.2 การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการ
ให้ ติดตั้งไฟฟ้าส่ องสว่างนั้ น ยังไม่เป็ นที่ส าธารณะ เทศบาลจึงไม่ส ามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่
จะดาเนิ น การแก้ไขอย่ างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่ วนนี้ไว้แล้ ว และได้แจ้งประชาสั มพันธ์ให้
ประชาชนได้รบั ทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
5.3 การประปา
การประปาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีกิจการประปา แต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง
และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้าและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้ เทศบาลก็ได้นาโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้าบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการ
ในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปาได้จาก สระน้า หนองน้าและแหล่งน้าผิวดิน
5.4 โทรศัพท์

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่ค่อยมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยม
ใช้ โ ทรศั พ ท์ ส่ ว นบุ ค คลแทน ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ ร วดเร็ ว และสามารถใช้ ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ เช่ น
โทรศัพท์มือถือ สาหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่

5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีไปรษณีย์สาขาย่อย 1 แห่ง และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจา
อาเภอ ซึ่งมี จานวน 2 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
- มีหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
- เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยัง ขาดแคลน
เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกในการ
ดาเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อนหรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อนก็
สามารถมายืมใช้ได้

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
พื้นที่ตาบลสะเตงนอก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตร
ที่สาคัญ ได้แก่ ทาสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง นอกจากนี้ยังมี
ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป
6.2 การประมง

ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เกษตรกรทาอาชีพประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาและมีการจับ ปลา
ตามธรรมชาติบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
6.3 การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในพื้นที่ตาบลสะเตงนอก เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือและแพะ เพื่อจาหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
6.4 การบริการ

โรงแรม/รีสอร์ท
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ

จานวน
จานวน

5
63

แห่ง
แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
6.6 อุตสาหกรรม

ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอกมีอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา โรงงานน้ายาง โรงงานผลิตขนมจีน
6.7 การพาณิชย์และกลุม่ อาชีพ

เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีตลาดการค้าที่สาคัญ จานวน 1 แห่ง ที่ทางเทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง
คือ ตลาดเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9 ส่วนการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนแบบเรียน
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์ สถานประกอบอาหาร และ
สินค้าอุปโภคบริโภค จาแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและกลุ่มผลิตไบโอดีเซล
6.8 แรงงาน

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกาลังแรงงาน แต่
ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับ จั งหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี
บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการจ้างแรงงานเยอะ และปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึง่ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตาบลสะเตงนอก จะนับถือศาสนาอิสลาม พุทธและคริสต์ โดยมีศาสนสถาน ดังนี้
1. มัสยิด
จานวน 21 แห่ง
2. วัด
จานวน 3 แห่ง
3. ศาลเจ้า
จานวน 2 แห่ง
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
วัฒ นธรรมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจาทุกปี ดังนี้
1. งานประเพณีชักพระ
2. งานประเพณีสงกรานต์
3. งานประเพณีเข้าพรรษา
4. งานประเพณีออกพรรษา
5. งานประเพณีลอยกระทง
6. งานประเพณีกวนอาซูรอ
7. งานประเพณีละศีลอด
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การผลิตหมวก
กะปิเยาะและเครื่องแต่งกายมุสลิม
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูและภาษาใต้
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในตาบลสะเตงนอกมีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น หมวกกะปิเยาะและ
เครื่องแต่งกายมุสลิม

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากผิวดิน ซึ่งจะต้องนามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรั บน้าใต้ดินมีปริมาณเพียงพอแต่พื้นที่บางแห่ งไม่สามารถนามาใช้ดื่มและ
อุปโภคได้
8.2 ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอกไม่มีป่าไม้
8.3 ภูเขา ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอกไม่มีพื้นที่ภูเขา แต่จะมีลักษณะเป็นที่ลุ่มและพื้นที่ราบสูง
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตาบลสะเตงนอกส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก เป็นสวน นา ไร่ ที่อยู่อาศัย
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ แต่จะมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศบ้างเล็กน้อย เช่น การเผาขยะของครัวเรือน การ
เลี้ยงสุกร และการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ โดยไม่มีการบาบัดน้าเสียที่ถูกวิธี และมีแหล่ง
น้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปั ญหาคือยังไม่ส ามารถหาแหล่ งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

************************************

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจั
ดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญ ญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2560 โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนด
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้า นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุก
คน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
1. บทนา
การพั ฒนาประเทศไทยนับตั้ งแต่ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็ นต้น มาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ
รายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน
และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อ
การพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม
อื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ ทาให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น

ประเด็ น ท้ า ทายในการยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ สู ง ขึ้ น และแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าอย่ า งยั่ ง ยื น
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่าน
มายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศ
ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศ
ยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อม
ล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย
แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย
ด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน
ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับ
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของ
ประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รบั การ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
กลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะ
มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและ
บริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ
ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทย
จะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการ
นาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
เพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางาน
ในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่น ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผัน
ผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อม
โทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้อ งการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ
ดั ง กล่ า วที่ แ ต่ ล ะประเทศจะต้ อ งเผชิ ญ จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารเป็ น สั ง คมสี เ ขี ย วการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้ น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลื อกรวมถึ งการสร้ างสมดุล ความมั่น คงด้า นพลังงานและอาหารมี แนวโน้ม ที่จ ะมี
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิ ตและบริ การใหม่ๆ ความมั่น คงของประเทศอัน เกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้ านอื่นๆ ที่ ซับซ้อนขึ้ น
อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน
ข้อมู ลข่า วสาร องค์ ความรู้ เทคโนโลยี และสิน ค้า และบริ การ การปรั บตั วต่อ การเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศที่ร วดเร็ว และ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญ
มากขึ้น อาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไป
จากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่ งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อน
หลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ เป็น การดาเนิน งานอย่ างบูรณาการ เนื่องจากทุก มิติก ารพัฒนามี ความเกี่ ยวข้องซึ่งกันและกั น โดยประเทศไทย
จาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทัน
และปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกา
ใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของ
คนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้
ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและ
รักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้อ งมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็
ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะ
ยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐาน
ประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์
ชาติ จะเป็ น เป้ าหมายใหญ่ใ นการขั บเคลื่อ นประเทศ และถ่ ายทอดไปสู่แผนในระดับ อื่น ๆ เพื่อน าไปสู่ การปฏิ บัติ ทั้งในระดั บ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้
การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ความมั่ น คง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมี
เอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และ
น้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่า งๆทั้งใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมี ก ารสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวที
โลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุ นที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่ อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุน มนุษย์ ทุนทางปัญญาทุ นทางการเงิน ทุนที่เป็ นเครื่องมื อ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมสี ุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของ
ชาติ
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(5) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส า นึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ่ าเป็น
(7) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

2.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้
น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาวสู่ การปฏิบั ติ โดยในแต่ ล ะยุท ธศาสตร์ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.1 หลักการ
1.2 จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
3.1 วัตถุประสงค์
3.2 เป้าหมายรวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ
5.1 หลักการ
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
3.1 แผนพัฒนาภาคใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ คือ
(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการท่องเที่ยว
(2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่
ภาค
โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT พัฒนา รองรับการขยาย
การลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล
(3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการพัฒนาความรู้
คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ การพัฒนา
ศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการอานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่
คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้ กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด
(5) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์ อย่างยั่งยืน
โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐาน
การผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต
3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

(1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธ รรมราช และพัทลุง เน้นการ
พัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพื่อผลิต
สินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล และการเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
(2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง เน้นการรักษาความมี
มนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
(3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เน้นการคุ้มครอง
ความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ างความเชื่ อมั่นในอานาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้ม กัน แก่ คนกลุ่มเสี่ ยง
โดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา
คุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ามันแบบครบวงจร
(3) โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังและลุ่มน้าทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้า
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปทางานในต่างประเทศ
(8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ
(9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล)
(11) โครงการฟื้นฟูการทานาในพื้นที่นาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด ยะลา เทศบาลจึงได้นา
กรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยะลา มาใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้น ให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมคุณธรรมในสังคม สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือในการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา มีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
วิสัยทัศน์
“คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของระบบการ
บริหารจัดการ
การเกษตร
และ
อุสาหกรรม
ต่อเนื่องจาก
ภาค
การเกษตรที่
แข่งขันได้

2

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข้ง
ของ
อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
วัฒนธรรมและ
ท่องเที่ยว
ชายแดน

3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และศักยภาพ
ของประชาชน
ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4
การระดมภาคี
ทุกภาคส่วน
ร่วมเสริมสร้าง
ยะลาสันติสุขที่
ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ

2. เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่มั่นคง
3. เสริมสร้างการอานวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
5. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดตั้งจังหวัดแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา
สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความสาเร็จในการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม จั งหวัดยะลาเป็ น ต้น แบบที่ ดีของประเทศ ที่มีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลาดับความสาคัญ)
1. ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้
วัตถุประสงค์
- สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับ การผลิ ตด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มแก่ผ ลผลิต ผลิ ตภัณฑ์และสร้าง
คุณค่าจากนวัตวิถีของชุมชน
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
3) สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเกษตร
5) ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเกษตร
6) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนา
ผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ
7) เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางระบบตลาดดิจิตอลและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและท่องเที่ยวชายแดน
วัตถุประสงค์
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
2) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
4) พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
5) พัฒนาศักยภาพอาเภอเบตงให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่ มผู้ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2) ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันและทั่วถึง
3) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคของประชากรทุกกลุ่มวัย
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครบการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
- สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ชุมชนมีส่วนร่ว มสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
พัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขภัยพิบัติและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นที่
สร้างความเข้าใจและอานวยความเป็นธรรม
สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒนาสังคม ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ดังนี้
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตมั่นคง สังคมยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง ยะลาสันติสขุ ”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561-2565)
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
1.1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน
1.2) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุก
ระดับชั้น
1.3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
1.5) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วนประชาชน ผู้นาและ
องค์กรชุมชน
1.6) สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ สุขอนามัยตลอดจนการดารงชีวิตของประชาชน
1.7) ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน
1.8) วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว
1.9) กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง
1.10) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
1.11) พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
2.1) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2.2) สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
2.3) ส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร
2.4) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
3) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
3.1) พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
3.2) พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรและประชาชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ด้านภาษาและการ
ให้บริการ
3.3) จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ไ ด้มาตรฐานสร้ างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร

ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
3.4) พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

3.5) พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและกฎระเบียบพิธี
ศุลกากร
3.6)
3.7)
3.8)
3.9)

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า
จัดทาผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน
ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

4) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
4.1) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
4.2) วางระบบกาจัดน้าเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3) ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากร
ต้นน้าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
4.4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

5) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัต
ลักษณ์อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
5.3) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของประชาชนที่ มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ สดงถึ งอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
5.4) จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
5.5) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แผนต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ดาเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพ การพัฒนาการใช้ภาษา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
3.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับ
ชุมชน
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก การพัฒนาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค โดย
เชื่อมโยงกับ
1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุนใน

พื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตและยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุ
ไหง-โกลกและเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและยุทธศาสตร์ที่
5 การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ดาเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพ การพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดย
มีความเชื่อมโยงกับ
1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายแดน และยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตรที่
แข่งขันได้
2.) แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด ภาคใต้ ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริม และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และประเด็นการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลกและเมืองเบตง ให้เป็นเมือง
การค้าและเมืองท่องเที่ยว
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ดาเนินการจัดระบบการบริหารจัดการขยะ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อมโยงกับ
1.) แผนพัฒนาจังหวัด ยะลา ประเด็ นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณ ภาพชีวิต และศักยภาพของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจที่สาคัญ
3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.) ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ า งการเติ บโตบนคุณ ภาพชี วิต ที่เ ป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยว
รู้จักและมาศึกษาดูงานโดยมีความเชื่อมโยงกับ
1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลา
สันติสุขที่ยั่งยืน
2.) แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน
3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ตาบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข”

2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า คูคลอง
1.2) ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
2) ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1) การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพการรวมกลุ่มการผลิตและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2.3) ส่งเสริมพัฒนาระบบการเกษตรตามทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.4) ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
3) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1) พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกกลุ่ม
3.2) ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
3.3) ส่งเสริมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและบาบัดผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
3.4) การบริหารจัดการระบบการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูลและระบบบาบัดน้าเสีย
3.5) สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) ด้านการศึกษาและกีฬา
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.2) ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
4.3) ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
4.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกีฬา/การออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
5) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.1) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดเหตุร้าย/สา
ธารณภัย
5.2) ส่งเสริมงานด้านมวลชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจและการใช้ระบบการข่าวโดยความ
ร่วมมือจากประชาชน
5.3) จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรในการป้องกันและ
บรรเทาเหตุร้าย/สาธารณภัย
6) ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
6.1) ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ
7) ด้านการบริหารจัดการ
7.1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน
7.2) สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมและการปกครองแบบประชาธิปไตย
7.3) พัฒนาระบบงบประมาณการคลังขององค์กร
7.4) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน
7.5) พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออานวยต่อการบริการประชาชน

2.3 เป้าประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้า งพื้นฐานการก่อสร้ าง ปรั บปรุงและ
ขยาย โครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน ราง
ระบายน้า ทางเท้า ไฟฟ้าและอื่นๆ
2) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน
3) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกาย
4) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจาชาติและ
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและทานุบารุงศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่
5) เพื่อการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความ
จาเป็นในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน
6) เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
7) เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย
การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

2.4 ตัวชี้วัด
1) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5
2) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80
3) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียงั คงอยู่
4) ประชาชนในเขตเทศบาลร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
5) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ ร้อยละ 10
6) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากขึน้
7) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข
8) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60
9) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60

2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
2) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ

2.6 กลยุทธ์
1) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
3) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
4) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดย
การร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
7) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์
8) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
9) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
10) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
11) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
12) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
13) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
14) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความ
ต้องการของประชาชน
17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
18) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริ มกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการ
อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
19) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
20) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
21) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั ง กั ด ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา อบรม การท าวิ จั ย เพิ่ ม พู น ความรู้ เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
22) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา
23) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
24) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
25) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้างความอบอุ่น
ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

26) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
27) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
28) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
29) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.8 แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
(๙) แผนงานการโยธา
(๑๐) แผนงานการเกษตร
(๑๑) แผนงานงบกลาง

2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื องสะเตงนอกได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
( Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปั จ จั ย และสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) จุดแข็ง (S : Strength)
1. เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานและมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
2. พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าการให้บริการ
3. มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งครัดในศาสนาและหลักการ
ปฏิบัติ
4. ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
5. เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย
6. เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
7. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
9. มีมัสยิดศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลาซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
10. เป็นท้องถิ่นที่รองรับการขยายตัวของเมือง
2) จุดอ่อน (weakness)

1. เยาวชนในพื้นที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
3. ประชาชนว่างงาน
4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
5. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
6. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง
7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
8. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง
9. ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง
10. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
11. ปัญหาการทานา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ทาให้ขาดน้า จนไม่สามารถทานาได้
12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุการทาลาย
ภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น
13. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
14. เทศบาลเมืองสะเตงนอกขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
15. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาในแต่ละปี
3) โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กาหนดให้เทศบาลดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในเขตของตน ในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ก า ห น ด ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) สนับสนุนในการพัฒนาด้านความ

เป็นอยู่ของประชาชน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
6. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจานวนมากเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
7. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี
4) อุปสรรค (Threat)

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน มีระดับความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ อ ย่ า ง
ไม่ทั่วถึง
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่ และหัน
ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
4. ความยากจนจึงทาให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา
5. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน
6. ค่าตอบแทนในพื้นที่ต่าจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกทางานนอกพื้นที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย
7. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน
8. ปัญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นที่
9. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาล
10. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร
11. ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา
และความต้องการของประชาชน โดยเทศบาลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้
1) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ
70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้างถนน
ให้ ไ ด้ ทุ ก สาย ปั ญ หาคือ เทศบาลไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เ นื่ อ งจากพื้ น ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น พื้ น ที่ สาธารณะ จะ
ด าเนิน การได้ ก็ต่ อเมื่อต้ องเป็น ที่ สาธารณะ การแก้ปัญ หาคือ ประสานความร่ วมมือกั น ในหลายๆ ฝ่า ย
เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มี
ความต้ อ งการให้ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งนั้ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ส าธารณะ เทศบาลจึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
3) การประปา เทศบาลไม่มีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง ไม่สามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก

ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ
ดาเนินการ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปา
ให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการ
ต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เทศบาลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการ
ในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มี บางครัวเรือน ที่ยัง
ต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ แต่งบประมาณมี
จากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะดาเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย ทุก
ครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้าที่ได้จากบ่อบาดาลส่วนตัว
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้าหรือการต้มน้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ร้อยละ 70 เช่น ยางพารา ผลไม้ ข้าว
อ้อย ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ 15 – 60 ปีมีอาชีพและ
ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย มีห้าง
ร้าน ร้านค้า ทาให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ไม่ค่อยมีการเก็บออม สาเหตุเป็น
เพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่า ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่
ที่มีน้าท่วมเป็นประจา บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการทาการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิด
เป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้าเสียจากครัวเรือนลงสู่ รางระบายน้ามีมากขึ้น
ปัญหาขยะ เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัด
โครงการทาความสะอาดท่อและรางระบายน้าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้าลดลง ประชาชน
มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
 ด้านแรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ 95 แต่
ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาทีพ่ บคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมือง บริษัท ห้าง
ร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่มีการจ้างแรงงานน้อย เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ -ปาก-เท้าใน
เด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มี สถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่ างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด 0 - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐานมาจากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลั งกายยังไม่สม่าเสมอ
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
 ด้านการศึกษา

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ 92 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขั นกับเมืองใหญ่ๆ ได้
การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับ
ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(อิสลาม, พุทธ) และประชากรบางรายที่ไป
ร่วมทากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เ ป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การ
แก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษ
ของการดื่มสุรา ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโรบิคแดนส์ งานประเพณี เป็นต้น
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือ
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศร
บอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่ วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร.
เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
 ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตารวจ ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขต
เทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทาง
ผู้นา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทาได้เฉพาะตาม
อานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจ
หน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

(4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลาดับ และมีพื้นที่ เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้า
ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรั บการเกษตรได้เ พิ่มขึ้น เพราะพื้น ที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับ ประชาชนและเป็น ไปตามความต้ องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรั บขยะให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
(5) ด้านการเมือง – การบริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีจานวน 13 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็น
ตัวแทนของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออก
ช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น การเลือกผู้ใ หญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทา

แผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดาเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ผู้นาศาสนาและกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ
สาหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่า
เทียมกับเทศบาลอื่นๆ และเทศบาลมีโ ครงการจัดซื้อเครื่ องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ มีอัตรากาลังพนักงาน
เทศบาลจากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขอบขายและปริมาณ
สถานการณ์แวดล้อม
พื้นที่เปาหมาย/
ความคาดหวังและ
ดาน
ของปัญหา/
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโนมอนาคต
ความต้องการ
1. ด้านการพัฒนา
1) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
- แหล่งน้าและน้าประปา - ในเขตเทศบาล
- ประชาชนมีแหล่งน้า
โครงสร้างพื้นฐาน
การเกษตรและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค
และมีน้าประปาใช้
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
อย่างพอเพียงมี
พอเพียงและยังไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน
มากขึ้น
2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟ้า
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
สาธารณะยังไม่สามารถ
ในเขตเทศบาล
มีแสงสว่างเพียงพอ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ประชาชนได้รับความ
ทั้งหมด
สะดวกในการสัญจร
ไปมา
3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
- พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้า
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
สามารถระบายน้าได้
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ความราคาญ
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
4) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เป็นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
สามารถดาเนินการได้
ต้องการให้ดาเนินการ สะดวกในการสัญจร
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
ไปมา
สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
2. ด้านเศรษฐกิจและ 1) ประชาชนต้องการให้มี
- ด้านอาชีพ
- ในเขตเทศบาล
มีการสร้างงานให้
การแก้ไขปัญหาความ การสนับสนุนด้านอาชีพเสริม
ประชาชนในพื้นที่
ยากจน
2) ประชาชนในพื้นที่ต้องการ
- ในเขตเทศบาล
มีศูนย์กลางกระจาย
ให้มีการศูนย์กลางกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิต

ดาน
3. ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1) ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
ในชุมชน

2) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย
3) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

ดาน
5. ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

- ในเขตเทศบาล
- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- ประชากร

4) ประชาชนบางครัวเรือน - การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
4. ด้านการศึกษาและ 1) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
การกีฬา
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
2) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

1) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สารเสพติด ทาให้เกิดการ
โจรกรรมบ่อยครั้ง
2) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล

- ในเขตเทศบาล

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมี
เขตเทศบาล
อนาคตที่ดี
- ประชาชนและส่วน
ราชการ

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด

6. ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

ดาน
7. ด้านการบริหาร
จัดการ

3) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

- การจราจร

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

สถานการณ์แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

1) งบประมาณในการซื้อวัสดุ - ส่วนราชการ
อุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ในการ
ทางานมีจากัด

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานเทศบาล

การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
มีการบริหารจัดการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณ
ั ฑ์ในการทางาน

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
1

2

3

4

5
6

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้าน

แผนงาน

ด้านบริการชุมชน
และสังคม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ด้านเศรษฐกิจและการ
งานสร้างความเข้มแข็ง
แก้ไขปัญหาความยากจน ด้านบริการชุมชน ของชุมชน
และสังคม
งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
งานส่งเสริมการเกษตร
ด้านการเศรษฐกิจ
งานตลาดสด
ด้านการดาเนินงาน งานงบกลาง
อื่น
ด้านสาธารณสุขและ
งานบริหารงานทั่วไป
สิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ด้านบริการชุมชน งานบริการสาธารณสุข
และสังคม
และสาธารณสุขอื่น
งานกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
ด้านการศึกษาและการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
กีฬา
การศึกษา
ด้านบริการชุมชน งานระดับก่อนวัยเรียน
และสังคม
และประถมศึกษา
งานการศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
ด้านการรักษาความสงบ ด้านบริหารทั่วไป
งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
เรียบร้อย
และระงับอัคคีภัย
ด้านสังคม ศาสนา
ด้านบริการชุมชน งานการกีฬาและ
วัฒนธรรมและประเพณี และสังคม
นันทนาการ
งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัด

กองสาธารณสุข
เทศบาล
เมือง
สะเตงนอก

กองการศึกษา

สานักปลัด
กองการศึกษา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่
7

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

ด้านการบริหารจัดการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
เทศบาล
เมือง
สะเตงนอก

รวม

7 ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

19 แผนงาน

5 สานัก/กอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการส่งเสริมยะลาสันติสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
งานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

1.1

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายนิบงบารู 1
(เอ็มวู้ด) – เปาะยานิ หมู่ที่ 7

1.2
1.3
1.4

1.5

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายกาปงบูเกะ –
กูโบร์ หมู่ที่ 8
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนสายปารามืแต –
ตือเบาะ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8
โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายผังเมือง
4 ซอย 6 หมู่ที่ 12
โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้า
ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1

กว้าง 5.00 ม. ยาว 660 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล
กว้าง 8.00 ม. ยาว 680 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล
กว้าง 5.00 ม. ยาว 660 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล
กว้าง 6.00 ม. ยาว 600 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

ผู้สัญจรมีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

กองช่าง

2,070,000.-

2,467,000.2,627,000.2,177,000.-

4,934,000.-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.1

โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอกซ์โอ,
ซอยเบอร์เส้ง 3, ซอยเบอร์เส้ง 5,
ซอยสีดา, มณีแดง หมู่ที่ 1

ที่

โครงการ

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

3.1

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ซอยบาโระ-ปาแดโฆ๊ะ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ผู้สัญจรมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,555 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4.50 ม. ยาว 6.00 ม.
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาล

2565
(บาท)
9,760,000.-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
3,156,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

ผู้สัญจรมีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

ผู้สัญจรมีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

4

โครงการขุดลอกแม่น้าลาคลอง

4.1

โครงการพัฒนาบึงบาเก็งเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวและพัฒนาเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ที่

โครงการ

5

แผนงานสาธารณสุข

2564
(บาท)

2565
(บาท)
3,156,000.-

3.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ
5.1

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแยกขยะที่ต้นทาง
ชุดที่ 3

ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยก
ขยะ

400,000.-

400,000.-

ประชาชนร้อยละ
80 มีความพึง
พอใจ

ประชาชนได้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะ

กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่
1
2
3

แผนงาน

หมวด

ประเภท

งานสาธารณสุข ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์

พร้อมระบบฉีดล้างถนน ชนิด
10 ล้อ
งานสาธารณสุข ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและ รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้าง
ขนส่ง
ท่อระบายน้า
งานสาธารณสุข ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์)
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

แบบ ผ. 03

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)
4,900,000.-

2565
(บาท)
4,900,000.-

หน่วย
รับผิดชอบหลัก

ขนส่ง

จานวน 1 คัน
จานวน 2 ตัว

18,000,000.- 18,000,000.- กองสาธารณสุข
20,000.-

20,000.-

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้ กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มี อ านาจและหน้ าที่ ใ นการจั ดท าแผนพั ฒนาท้ อ งถิ่ นของตนเอง โดยในการจัด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพั ฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ บูรณาการร่วมกั น ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

กลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
แผนงาน
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

(5)
(5
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และช่วงอายุและจานวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี
และงานประจาปี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
20
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเด็นการพิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) OOpportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และThailand 4.0
รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
20
(5)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

60
(10)

(10)
(10)

คะแนน
เต็ม
(5)
(5)

คะแนน
ที่ได้

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่
การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(5)

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

(5)

(5)

100

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
คะแนน
การ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
เต็ม
พิจารณา
1. การสรุป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
10
สถานการณ์ Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
การพัฒนา เปลีย่ นแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การ
1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม
10
ประเมินผล งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามทีต่ ั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้
การนา
กาหนดไว้เท่าไร จานวนทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
แผนพัฒนา ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
ท้องถิ่นไป 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
ปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ
3. การ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ
10
ประเมินผล โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
การนา
เป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ
แผนพัฒนา มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ท้องถิ่นสี่ปี ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการตามที่บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายของ
ไปปฏิบัติใน แผนปฏิบัตริ าชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
เชิงคุณภาพ หรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงาน 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
10
และ
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสูก่ ารจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
ยุทธศาสตร์ (Demand Analysis)/Global Demand/
การพัฒนา Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ

คะแนน
ที่ได้

ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เป็นโครงการที่มวี ัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
(5)
โครงการ
ส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
(5)
วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงาน
กับโครงการ
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน
(5)
ของโครงการ) มีความ สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
งบประมาณได้ถูกต้อง เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ ไร ใครคือกลุม่ เป้าหมายของโครงการ หาก
5.4 โครงการมีความ
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
สอดคล้องกับแผน
คือกลุ่มเป้าหมายรอง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)
(5)
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
การรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
ของโครงการ) มีความ
คั่ง ยั่งยืน
สอดคล้องกับ
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย
(5)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด
และสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็น
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
5.6 โครงการมีความ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value(5)
สอดคล้อง
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคล้อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
(5)
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา

คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ที่ได้
5

5

จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดาเนินการเอง
ปัญหาความยากจนหรือ
หรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
การเสริมสร้างให้
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการในการจัดทา
5.9 งบประมาณมีความ โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)
สอดคล้องกับเป้าหมาย (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส
(ผลผลิตของโครงการ) (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่า ง หลัก ของราคากลาง ราคากลางท้ องถิ่น มีความโปร่ งใสในการ
วิธีการงบประมาณ
กาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด
ได้ ( measurable) ใช้ บอกประสิ ทธิผ ล ( effectiveness) ใช้บ อกประสิท ธิภาพ
( efficiency) ได้ เช่ น การก าหนดความพึ งพอใจ การก าหนดร้ อ ยละ การ
กาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง
(1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(5)

(5)

100

(5)

5

(5)

5

(5)

5

คะแนนที่
ได้

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดย
พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1.1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
2561
2562
2563
2564

ยุทธศาสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

1. ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต
2. ด้านการ
ส่งเสริม
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบคมนาคม
3. ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
การค้าและการ
ลงทุน
4. ด้านการ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการส
ส่งเสริมด้านพหุ
วัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น
รวม

2565
จานวน งบประมาณ

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
ลาดับ
รายการ
โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (.......... โครงการ)
ที่
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่นสี่ปี
ดาเนินงาน
เงินสะสม
1
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
3
จากเงินสะสม
4
จัดทาแผนการดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
5
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(1) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(1.1) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้า
ท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(1.2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน
และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนว
ทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(1.3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้าน
การศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมี
รายได้

(1.4) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติด
ยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชน
ได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทาแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(2.1) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้อ งดาเนิน การแก้ไ ขอยู่ มาก ดังนี้ ด้านการศึ กษา สาธารณสุ ข ความมั่งคงปลอดภั ยในชีวิต และทรัพ ย์สิน การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้าประปา/แหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอ
โครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(2.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณา
บรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น
(2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีใน
พื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

