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ค ำน ำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้จัดท าขึ้น ภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด  ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของประชาชนในต าบลสะเตงนอกและร่วมจัดท ารายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ โดย
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  การพัฒนาจังหวัด
ยะลา  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา และนโยบายพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่น าทิศทางการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ภายใต้การมีวิสัยทัศน์ร่วมของประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  และที่ได้พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
แล้วจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืนด้วย
การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้อยู่ดีมีสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาที่
มุ่งเน้นคุณภาพในทุกด้าน  โดยเฉพาะการเสริมสร้างคนให้มีความรู้ มีภูมิปัญญา รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน  ซึ่งการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น
จ าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบลมีส่วนร่วม น ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงการ กิจกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยก าหนดนิยาม
ความหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด อ าเภอและชุมชน 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อเทศบาลเมืองสะเตงนอกอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้ อย่างเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ต้องก าหนดถึงสภาพ
พ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาและแนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 ฉะนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงเป็นการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตของเทศบาล  โดยก าหนดตามสภาพการณ์ที่เป็นจริงเพื่อก าหนดความต้องการ  แนวทางแก้ไขปัญหา
และแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่  โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและเป็ น
ระบบหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคต่างๆ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 
 
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้จัดท าขึ้นโดยยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายในระดับต่างๆ ของรัฐบาล อันก่อให้เกิดการบูรณาการด้านการพัฒนาในทุกด้านไป
พร้อมๆ กัน อย่างสมดุล ส่งผลให้เทศบาล อ าเภอและจังหวัด มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  ท าให้
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่ง
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประกอบด้วย 
 บทที่ 1 บทน า กล่าวถึงความเป็นมา ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ที่
ก าหนดขอบเขต ภารกิจอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก กล่าวถึงสภาพทางกายภาพของ
พ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณูปโภค ข้อมูลเกี่ยวกับ
พ้ืนฐานทางสังคมของเทศบาล เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานเทศบาล อัตราก าลังงบประมาณ สถานะ
ทางการคลังของเทศบาล 
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 บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวถึงยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ตามยุทธศาสตร์บริการตามนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา 
 บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละประเด็น 
 บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เป็นเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลในแต่ละประเด็น 
 บทที่ 6 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับองค์กรรับผิดชอบในการติดตามผล การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและการก าหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผล 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในเขต 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

2. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการ 
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือประกันคุณภาพการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องและประสานไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

4. เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการพัฒนามีเจตจ านงในการสร้างระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นในทุกด้านอย่างสมดุล โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน ประเมิน
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาสและสภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 
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 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น น าข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 2 
และข้ันตอนที่ 3 มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายที่
ต้องการให้เกิดข้ึนจริงๆ ในอนาคต อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
  ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง อ านาจหน้าที่หรือขอบข่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่
มุ่งเน้นเป็นพิเศษท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมา
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดจุดประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดย
ก าหนดหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะต้องท าแล้ว เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่เป็นในอนาคต 
 ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เมื่อได้ด าเนินการก าหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึงแนวคิด
หรือวิธีการ อันบ่งบอกถึงลักษณะว่าองค์กรต้องการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึง
จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 
 ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการ
ให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่ก าหนด 
 ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อน
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ืออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ีก าหนดกรอบภารกิจอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
 3. ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ 
องค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความ
ซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความร่วมมือร่วม 
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ใจกันด าเนินงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธกิจร่วมกันในองค์กร 
ซึ่งผลจากการร่วมมือกันจะน าไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นตัวส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลแต่รวม 
ถึงความคิดสร้างสรรค์และแผนยุทธศาสตร์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตในภาพของ 
ศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
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บทที่ 2 
 
 
 
 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 34.78 
ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองยะลาประมาณ 2 กิโลเมตร  มีอาณาเขต 
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.เขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบุดีและอบต.บันนังสาเรง อ าเภอเมือง  
      จังหวัดยะลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

จุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นในต าบลสะเตงนอก  เริ่มต้นตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  จากเดิมเป็นสภาต าบลสะเตง
นอกเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสะเตงนอก  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและการท านุบ ารุง
ท้องถิ่น  ต่อมาได้ยกฐานะข้ึนเป็นเทศบาลต าบลสะเตงนอก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550  ซึ่งตามหลักภูมิศาสตร์ของ
ต าบลสะเตงนอกซึ่งเป็นต าบลที่ติดกับเทศบาลนครยะลาท าให้สภาพบ้านเมืองเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  
กระทรวงมหาดไทยเองก็เห็นถึงสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่
เพ่ิมขึ้น  สมควรเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ดังนั้นในปี 2554 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกขึ้นมา  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  และมีฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ขนาดกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลสะเตงนอก มีเนื้อที่ประมาณ 34.78 ตารางกิโลเมตร  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีทั้งหมดจ านวน  13 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านเบอร์เส้ง   
หมู่ที่  2  บ้านหลักห้า          
หมู่ที ่ 3         บ้านเปาะยาน ิ   
หมู่ที่  4 บ้านนัดโต๊ะโมง   
หมู่ที ่ 5 บ้านบาโงยบาแด   
หมู่ที่  6 บ้านตะโล๊ะกือบอ   
หมู่ที่  7  บ้านนิบงบารู   
หมู่ที่  8 บ้านก าปงบูเก๊ะ   
หมู่ที่  9 บ้านกือแลมะห์   
หมู่ที่  10  บ้านตือเบาะ   
หมู่ที่  11 บ้านก าปงตือเงาะ  

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
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หมู่ที่  12 บ้านลาโจ๊ะ   
หมู่ที่  13  บ้านปรามะ   
 

 
แผนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

  1.  นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  2.  นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  3.  นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  4.  นางรัชนี  กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

5.  นายนัฏศาสตร์ เลาะแม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
  6.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

  7.  นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์  ต่วนกาจ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

1.   นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  2.   นายอดุลย์  แวโวะ  รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  3.   นายดาฮารี    ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
  4.   นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 

5.   นายไพศาล   ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
6.   นายกราซ ี  แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
7.   นายมะสดี  หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1 
8.   นายอุสมาน  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
9.   นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
10. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
11. นายสุพจน์  จันทร์เอียด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
12. นางสาวน าทัย อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 
13. นายนพดล  ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
14. นายสูเพียน  มาย ิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
15. นายอดุลย์  สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
16. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
17. นายอุสมาน  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
18. นายมูฮ าหมัดยากี สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ จ านวน 7 ส านัก/กอง 

โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  ส านักปลัด 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ การ

จัดท าร่างข้อบังคับการจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้ค าปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งาน
ทะเบียนและบัตร รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

2. กองสาธารณสุข 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขและข้อบังคับต าบลการวางแผนการสาธารณสุขและการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค  การเผยแพร่ฝึกอบรมการให้
สุขศึกษา  การจัดท างบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม  ให้บริการสาธารณสุข  การควบคุม
การฆ่าสัตว์  จ าหน่ายเนื้อสัตว์  การบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   

3.  กองคลัง     
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงินการ

เบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ  การ
เบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวันการรับ  และจ่ายขาดเงิน
สะสมของ เทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4.  กองช่าง   
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล  การอนุมัติ 

เพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล งานบ ารุงซ่อมและจัดท าทะเบียน  สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลการให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่
เทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

5.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการ
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพ่ือน าไปประกอบ  การพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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6.  กองสวัสดิการสังคม 
      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดท าแผนงานด้านการพัฒนาสังคม  ด้านสวัสดิการสังคมและด้านสังคม

สงเคราะห์  งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม  การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชน  งานส ารวจและจัดตั้ง
คณะกรรมการชุมชน  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  งาน
จัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  งาน
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ที่พ่ึง  ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ผู้พิการทางร่างกายและสมอง  งาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ถูกทอดทิ้ง เร่รอน  ไร้ที่พ่ึง  ถูกท าร้ายร่างกาย  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

7.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
      มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  งานการตรวจสอบความ

ถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  เอกสารการรับ  การจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  
งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ  ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลและประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
ส่วนราชการต่างๆ  งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

 
ด้านการคลังท้องถิ่น 

1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564   เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีสถานะการเงิน 
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  80,139,054.08 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน  220,944,859.24 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  30,124,202.73 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้างจ านวน  26,666,422.91 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2564   วันที่  30  กันยายน  2564 
        (1) รายรับจริง  จ านวน   151,123,104.43  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอาการ     จ านวน  1,171,204.24  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  2,151,171.79 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     507,964.09   บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตลด็    จ านวน         3,780.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน         1,000.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน           54,503,081.31 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน  92,784,903.00  บาท 

        (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  965,472.92  บาท 
        (3) รายจ่ายจริง  จ านวน   137,884,547.28  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง      จ านวน  34,456,400.35 บาท 
 งบบุคลากร     จ านวน  44,965,507.15 บาท 
 งบด าเนินงาน     จ านวน  36,958,351.05 บาท 
 งบลงทุน     จ านวน  15,456,380.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     จ านวน    6,047,908.73 บาท  
        (4) รายจ่ายที่เกิดจากเงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  945,472.92  บาท 
        (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  13,756,048.00  บาท 

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  การ
ช่วยเหลืองานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ในการ
ด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล, ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน, ประชุม
การจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบ
ลุ่มและเนินสูง ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู 
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 
35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – มกราคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรง
และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง  

1.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตต าบลสะเตงนอก  เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินทรายและ
หินควอตไซด์ ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่เนินเขา  เป็นดินปนหินเหลี่ยม ตั้งแต่ระดับความลึก 25 – 100 เซนติเมตร และ
เป็นดินที่เกิดจากตะกอนทับถมของตะกอนล าน้ า เป็นกลุ่มดินนา ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงและเป็น
ดินราบลุ่มน้ าท่วมถึงรวมทั้งเป็นดินบริเวณลานตะพักล าน้ าต่ า  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  แหล่งน้ าธรรมชาติ ในต าบลสะเตงนอก ได้แก่ที ่
    ล าห้วย  7 แห่ง   
    หนองน้ า 2 แห่ง   
    ล าคลอง  2 แห่ง   
    บึง  11 แห่ง   
    แม่น้ า   - แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน  3 แห่ง  



11 
 

    อ่ืนๆ (ระบุ)  - แห่ง   
1.6  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูก

ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบและทางราชการปลูกในวันส าคัญของชาติ   
 
 

 
 
 2.1 เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านเบอร์เส้ง  นายอับดุลการิม กรียอ  ก านันต าบลสะเตงนอก 
หมู่ที่  2  บ้านหลักห้า         นายมะยูโซ๊ะ  โตะแว  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 3         บ้านเปาะยาน ิ  นายภูวนัย  มะดอลอ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  4 บ้านนัดโต๊ะโมง  นายมะอีซอ  สามะ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที ่ 5 บ้านบาโงยบาแด  นายมูห ามัดไพซอล  กะโด  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  6 บ้านตะโล๊ะกือบอ  นายมะสุไฮมี  เจะอูมา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านนิบงบารู  นายอับดุลวาฮับ  วาแม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8 บ้านก าปงบูเก๊ะ  นายสะรี  อูมา     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านกือแลมะห์  นายจรัส  จันรัตนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านตือเบาะ  นายแมรโซร์  แยนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11 บ้านก าปงตือเงาะ นายมะดิง  จิใจ     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12 บ้านลาโจ๊ะ  นายมะลีเปง  โต๊ะกูเวง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านปรามะ  นายอาหามะ  อาแด  ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยว กับข้อ
กฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจ านวน 3 เขต คือ  
    -  เขตเลือกตั้งที่ 1 จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 5, 8, 11 และ 12 (บางส่วน) 

-  เขตเลือกตั้งที่ 2 จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  6, 9, 10 และ 12 
-  เขตเลือกตั้งที่ 3 จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 4, 7 และ 13 

 
 
 
 
 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  13  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. 2564) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

1 บ้านเบอร์เส้ง 2,038 1,983 1,829 

2 บ้านหลักห้า 887 1,260 1,270 

3 บ้านเปาะยานิ 2,032 2,457 2,403 

4 บ้านนัดโต๊ะโมง 1,067 1,294 1,272 

5 บ้านบาโงยบาแด 361 768 763 

6 บ้านตะโละกือบอ 903 1,245 1,237 

7 บ้านนิบงบารู 706 1,037 1,033 

8 บ้านก าปงบูเก๊ะ 420 685 667 

9 บ้านกือแลมะห์ 2,391 2,409 2,015 

10 บ้านตือเบาะ 1,655 1,342 1,167 

11 บ้านก าปงตือเงาะ 508 756 757 

12 บ้านลาโจ๊ะ 1,954 1,856 1,573 

13 บ้านปรามะ 310 723 694 

 15,232 17,815 16,680 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ วันที่ 17 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

3.  ประชากร 
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ล าดับที่ หมู่บ้าน 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง 

1 บ้านเบอร์เส้ง 1,885 1,716 1,917 1,984 1,939 1,764 2,038 1,983 1,829 

2 บ้านหลักห้า 842 1,213 1,201 870 1,239 1,252 887 1,260 1,270 

3 บ้านเปาะยานิ 1,815 2,191 2,207 1,928 2,333 2,298 2,032 2,457 2,403 

4 บ้านนัดโต๊ะโมง 1,019 1,254 1,234 1,046 1,262 1,264 1,067 1,294 1,272 

5 บ้านบาโงยบาแด 334 738 740 358 769 751 361 768 763 

6 บ้านตะโล๊ะกือบอ 707 1,151 1,140 810 1,192 1,203 903 1,245 1,237 

7 บ้านนิบงบารู 684 1,021 1,023 696 1,058 1,034 706 1,037 1,033 

8 บ้านก าปงบูเก๊ะ 379 643 650 399 673 654 420 685 667 

9 บ้านกือแลมะห์ 2,208 1,952 2,278 2,332 2,378 2,004 2,391 2,409 2,015 

10 บ้านตือเบาะ 1,532 1,124 1,295 1,613 1,343 1,177 1,655 1,342 1,167 

11 บ้านก าปงตือเงาะ 439 717 683 481 738 741 508 756 757 

12 บ้านลาโจ๊ะ 1,740 1,467 1,739 1,859 1,806 1,526 1,954 1,856 1,573 

13 บ้านปรามะ 290 671 710 305 709 678 310 723 694 

รวม 13,537 13,874 15,849 14,681 16,817 14,681 15,232 16,680 17,815 16,680 
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  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสถานศึกษาท้ังหมด 42 แห่ง ดังนี้   

 

  สถานศึกษา จ านวน (แห่ง) 

1. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 

2. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 5 

3. โรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 1 

4. โรงเรียนประถมศึกษา 4 

5. ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 3 

6. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 7 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 

8. ศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลาม (โรงเรียนตาดีกา) 16 

รวม 42 
 
 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก 
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  1  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนต าบลสะเตงนอก   มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในต าบลสะเตงนอกภายใต้หลักการ 
“เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและ
เยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการ
ด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

4.2  สาธารณสุข     
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 3 แห่ง ได้แก่  
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลสะเตงนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลสะเตงนอก 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบาโงยบาแด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต าบลสะเตงนอก 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิบงบารู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต าบลสะเตงนอก   
 

 
 

4.  สภาพทางสังคม 
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4.3  อาชญากรรม 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ทุกๆ ปีงบประมาณเทศบาลได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นประจ าทุกๆ ปี รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน   แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหายและโทษที่ได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้    ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้              

4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง

ยะลาได้แจ้งให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก  นั้นพบว่าในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  
หน่วยงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตง
นอกสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาล
เมืองสะเตงนอกก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(5)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(6)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(7)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(8)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(9)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
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            5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลเมืองสะเตงนอกติดต่อกับเทศบาลนครยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและอ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี  โดยมีถนนหลายสายท าให้การเดินทางสะดวก  ส่วนสภาพการจราจรมีปัญหาติดขัดบ้างในช่วงเวลา
เร่งด่วนโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง    ส าหรับถนนภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก    ถนนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เป็นถนนหินคลุก  คอนกรีตและลาดยาง ตามล าดับ 
  ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
  สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพค่อนข้างดี และเชื่อมต่อกับ
เทศบาลนครยะลาและถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีรถสองแถวเข้าออกบางหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกล 
  ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและ
ชุมชนนอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดี   ถนนภายในเทศบาลโดยส่วน
ใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและ
เชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
  การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๙ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่
จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

5.3 การประปา 
การประปาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่มีกิจการประปา  แต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการเอง 

และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่าน
มามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ าและสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนได้ เทศบาลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการ
ในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก  สระน้ า หนองน้ าและแหล่งน้ าผิวดิน    
         5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ไมค่่อยมีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยม
ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 
 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีไปรษณีย์สาขาย่อย 1 แห่ง  และมีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 –  16.00 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
  -  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาด
แคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอกในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชน
เดือดร้อนหรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อนก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตร
ที่ส าคัญ  ได้แก่  ท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม  สวนผลไม้  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมี
ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

6.2  การประมง 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก เกษตรกรท าอาชีพประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาและมีการจับปลา
ตามธรรมชาติบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอก เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือและแพะ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 
 6.4  การบริการ 

โรงแรม/รีสอร์ท    จ านวน  5 แห่ง 
ร้านอาหาร/คาราโอเกะ   จ านวน           63 แห่ง       

 6.5  การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
 6.6 อุตสาหกรรม 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกมีอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้
ยางพารา โรงงานน้ ายาง โรงงานผลิตขนมจีน  
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีตลาดการค้าท่ีส าคัญ จ านวน 1 แห่ง ที่ทางเทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง 
คือ  ตลาดเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 9  ส่วนการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนแบบเรียน  
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ์  สถานประกอบอาหาร และ
สินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   
   มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและกลุ่มผลิตไบโอดีเซล 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 
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6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน แต่
ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่
มีการจ้างแรงงานเยอะ และปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี  ซ่ึงปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

 
 

7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในต าบลสะเตงนอก  จะนับถือศาสนาอิสลาม พุทธและคริสต์  โดยมีศาสนสถาน  ดังนี้ 
   1. มัสยิด จ านวน 21 แห่ง 
   2. วัด  จ านวน  3 แห่ง 
   3. ศาลเจ้า   จ านวน  2 แห่ง 
  

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   1.  งานประเพณีชักพระ 
   2.  งานประเพณีสงกรานต์       

3.  งานประเพณีเข้าพรรษา       
4.  งานประเพณีออกพรรษา       
5.  งานประเพณีลอยกระทง 

   6.  งานประเพณีกวนอาซูรอ 
  7.  งานประเพณีละศีลอด  
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  การผลิตหมวก
กะปิเยาะและเครื่องแต่งกายมุสลิม 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูและภาษาใต้    

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลสะเตงนอกมีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น หมวกกะปิเยาะและ
เครื่องแต่งกายมุสลิม  
 
 
 
 
 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.1 น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากผิวดิน ซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณเพียงพอแต่พ้ืนที่บางแห่งไม่สามารถน ามาใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีป่าไม้  
8.3 ภูเขา  ในเขตพ้ืนที่ต าบลสะเตงนอกไม่มีพ้ืนที่ภูเขา แต่จะมีลักษณะเป็นที่ลุ่มและพ้ืนที่ราบสูง 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลสะเตงนอกส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นสวน นา  ไร่  ที่อยู่อาศัย 
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  แต่จะมีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศบ้างเล็กน้อย เช่น การเผาขยะของครัวเรือน การ
เลี้ยงสุกร และการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  โดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี  และมีแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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บทที่บทที่  33  
  
 
 
 

 
 
 1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านกา ร
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแ วดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการ
ฟ้ืนฟ ูการใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  2574  จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมาก
ขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 
ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะ
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ส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มี
พลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วง
โซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
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สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
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(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(7) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

ภาค 
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 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
แรกท่ีเริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผน
ระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยังคงน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ  ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัต
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ไปสู่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยัง
อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19)  และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ  การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจถึงปัจจัย
ภายนอกและภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลและมีอิทธิพลกับโครงสร้างและองคาพยพ
ของประเทศในทุกมิติ  เพ่ือน ามาประมวลผลและก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคตให้มี
ความสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ตลอดจนสามารถ
น าพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจาก
ความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
มั่นคง  สามารถบรรลุเปูาหมายในระยะ 20 ปี  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ 
  การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี  ที่ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก
อย่างรอบด้าน  เพ่ือน ามาก าหนดเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม  นอกจากจะต้องค านึงถึง
ความส าคัญของมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนการพัฒนาเมือง
และภูมิภาคและความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว  การประมวลกระบวนทัศน์หลักเพ่ือสังเคราะห์
ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความส าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ  ยังมีนัยส าคัญต่อการบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ก าหนดไว้  โดยแผนที่มีกระบวนทัศน์หลักซึ่งมีจุดเน้นที่ชัดเจนจะช่วย
สนับสนุนให้การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาประเทศในแต่ละมิติที่ต้องการเน้นความส าคัญได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนบนเปูาหมายร่วมที่ชัดเจน  ในขณะเดียวกันยังเอ้ือประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลส าเร็จเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  วิธีการด าเนินงานได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์หลักมี 5 ประการ ดังนี้ 
1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดั บขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและ
บริการเปูาหมาย 

2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงพ้ืนที่และโอกาส
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้น
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
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4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่การ
ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในระยะยาว 

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยโรคระบาด รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันให้เอ้ือต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วได้อย่างทันการณ์ 

หมุดหมายขับเคลื่อน ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนาประเทศ 
นอกจากนี้ได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนาไว้จ านวน 13 หมุดหมายเพ่ือเป็นปัจจัยในการ

ขับเคลื่อน มีเปูาหมายและทิศทางที่ช่วยในการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ที่ครอบคลุม 4 มิติการพัฒนา ได้แก่ 
 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าของ
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาคเกษตร และการสนับสนุนบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ิมการพ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่พ้ืนที่ และบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนในทุกมิติ 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดิมใน
อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟูา พร้อมกับการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูา รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟูา 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการ
สุขภาพซึ่งไทยมีความได้เปรียบ รวมถึงการสร้างเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 
หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค เป็นการ
ยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิ
สติกส์ และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน มุ่งเน้นการ
ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ที่มีผนวกเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่ง
ข้อมูลถึงกันได ้
 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ โดย
ผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลก 
และปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางการค้าให้เป็นธรรมส าหรับ SMEs 
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หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในเชิงพ้ืนที่ โดยการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และดิจิทัล 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
โดยการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเปูาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครัวเรือน
ยากจน ทั้งในด้านการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือให้เด็กจากครัวเรือนยากจนได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
แก่คนไทยทุกช่วงวัย 
 

3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรโดยการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งการน าขยะหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่า รวมถึง
การเร่งลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ได้แก่ การสร้างความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการปูองกันภัยโดยใช้แนวทางธรรมชาติ เช่น 
การฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า และการสร้างแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการคาดการณ์และ
เตือนภัย 
 

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต โดย
สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่ อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการของภาคการ
ผลิตเปูาหมาย 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยยกระดับภาครัฐให้มี
สมรรถนะสูงและคล่องตัว สามารถก้าวสู่การเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิกกฎหมายที่ไม่
จ าเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคใต้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีดังนี้ คือ 
  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  พัฒนา    
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ          
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พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการ
อ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิต 
 
 3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล    
และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
  (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน้นการ
รักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
  (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  เน้น
การคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  

(1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของประเทศ 
(2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
(3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
(4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
(5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
(8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
(9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
(10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
(11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้องมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา เทศบาลจึงได้น า

กรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมคุณธรรมในสังคม  สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา มีรายละเอียดดังนี้  

 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พันธกิจ ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

และประเด็นการพัฒนา  
 

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตม่ันคง  เกษตรมั่งคั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน 
 
 ค าอธิบายเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา 
 คุณภาพชีวิตม่ันคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประชาชนมี
ความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานด าเนินชีวิต จังหวัดยะลา มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับการพัฒนา  อย่างทั่วถึงเป็นธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานได้ ภาครัฐมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนา มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
 เกษตรม่ังคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพในการ
จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวั ด  มี
คุณภาพ มาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดและ
รายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลค่าและแข่งขันได้เป็นศูนย์กลางผลผลิตด้านไม้ผล 
ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร เป็นเมืองอาหารปลอดภัย  
 ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้าง
คุณค่า และมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว   จาก
ฐานของชุมชน ด้วยนวัตวิถี ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง  การ
ท่องเที่ยวของชุมชนสร้างงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดได้รับการ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวในระดับชั้นน า เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ธรรมาภิบาลในการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบในระดับประเทศใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม จังหวัดประสบความส าเร็จ  ในการยกระดับอ าเภอเบตงให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ 

จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุด
เมืองหนึ่งของประเทศไทย  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอ าเภอเบตง  จนมีค าขวัญว่า 
“ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  โดยการท าสวนยาง และ
สวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ก็มีวิถี
ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม  แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 
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2547 จนถึงปัจจุบัน  แนวโน้มของความรุนแรงอยู่ในระดับ   ที่ค่อนข้างลดลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด  ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาจังหวัด 
 ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตม่ันคง เกษตรม่ังคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคมมีความมั่นคง   เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยน ายะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่  มีอาชีพที่
มั่นคง มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ความหลากหลาย ของวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ น าไปสู่ยะลาเมืองแห่งความสุข : Yala city of happiness 
 
2. พันธกิจ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดี 
ต่อภาครัฐ 

2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชน  
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

3) เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
5) ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  

สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความส าเร็จในการยกระดับศักยภาพ             
ในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคุณภาพ ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส เป็นสังคมท่ีมีความเสมอภาค เติบโต  บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ ที่มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
 
4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จ านวน 4 ประเด็น คือ 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ภาคการเกษตรที่แข่งขันได ้

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
ชายแดน     

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

 
 

วัตถุประสงค์ : สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร มีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี 2566 – 2570 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. สินค้าเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต(GAP/อินทรีย์) 
เพ่ิมข้ึน 

(2560 - 2562) 
1,762 แปลง/ฟาร์ม  

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
สาขาภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 

 

(2560 - 2562) 
13,596 
ล้านบาท  

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

  
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เพ่ือรองรับการผลิตภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
และการพัฒนา เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
4. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือเสริมสร้างรายได้และความม่ันคงทางอาหาร 
6. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
7. ส่งเสริม พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ และเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดดิจิทัล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน     

 
 
วัตถุประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี 2566 – 2570 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา  

ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี 
(2559 - 2561) 
6 แหล่งต่อปี 

 

6 แหล่ง
ต่อปี 

6 แหล่ง
ต่อปี 

6 แหล่ง
ต่อปี 

6 แหล่ง
ต่อปี 

6 แหล่ง
ต่อปี 

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี 
(2559 - 2561) 
ร้อยละ 6.05 

 

6.5 % 
ต่อปี 

7.0 % 
ต่อปี 

7.5 % 
ต่อปี 

8.0 % 
ต่อปี 

8.5 % 
ต่อปี 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม    
2. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวรูปแบบดิจิทัลให้มีความหลากหลาย และ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์    เพ่ิม

มูลค่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถี

ใหม่ (New Normal) 
5. พัฒนาศักยภาพอ าเภอเบตงให้สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

ชายแดน เชื่อมโยงภูมิภาค  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน               
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วัตถุประสงค ์: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี  กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี 2566 – 2570 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการสอน O-Net ชั้น 
ม.3 เพ่ิมขึ้น  เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

ปีการศกึษา 2558 
ร้อยละ 33.25 

ปีการศึกษา 2559  
ร้อยละ 32.41 
ลดลง 0.84 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  

1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 

 1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ  
1 ต่อปี 

2. กลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โ ล หิ ต สู ง ปุ ว ย เ ป็ น ผู้ ปุ ว ย      
รายใหม่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
 

ปี 2562  
ร้อยละ 6.91 

ลดลง
ร้อยละ 

2.5 

ลดลง
ร้อยละ 

2.5 

ลดลง
ร้อยละ 

2.5 

ลดลง
ร้อยละ 

2.5 

ลดลง
ร้อยละ 

2.5 

3. แรงงานทั้งในและนอก
ร ะ บ บ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ มี ห ลั ก ป ร ะ กั น     
ทางสังคมและมีรายได้ที่ม่ันคง 

ปี 2561 
ร้อยละ 5 

 

8 11 14 17 20 

4. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม ไ ม่ ส ง บ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ       
ผู้ พิ ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

ปี 2560 
ร้อยละ89.89 

91 
 

93 95 97 99 

5. ร้อยละของการบุกรุกพ้ืนที่
ปุาไม้ และการตัดไม้ท าลาย
ปุาลดลง 

ปี 2560 
ร้อยละ 36 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา  

ส าหรับศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
4. สร้างหลักประกันทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพ่ึงตนเองอย่างมั่นคง และยั่งยืน  
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝูาระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
 

การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
 
 
วัตถุประสงค์  :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี 2566 – 2570 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลค่า

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้าย
ลดลงในปีที่ผ่านมา 

ปี 2560 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน
เข้มแข็งที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 

ปี 2560 
ร้อยละ 89 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 ร้อยละ 94 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน เสริมสร้าง  ความ
ปลอดภัยและมีความสงบมั่นคงในพื้นที่ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม 
3. เสริมสร้างวิถีชีวิตของประชาชนในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐตามแนวทางประชารัฐ 
5. การเสริมสร้างพลังทางสังคมบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   “ชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจม่ังคั่ง สังคมยั่งยืน ยะลาสันติสุข” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ.2566-2570) 

1)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
1.1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่ม

อาเซียน 
1.2)  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้

มาตรฐานในทุกระดับชั้น 
1.3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
1.5)  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วนประชาชน ผู้น าและ 

องค์กรชุมชน 
  1.6)  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬานันทนาการ สุขอนามัยตลอดจนการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
  1.7)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  1.8)  วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 
  1.9)  ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่าง
จริงจัง 
  1.10) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
  1.11) พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
2)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

2.1)   สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.2)   สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
2.3)   ส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 
2.4)   พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
3.1)  พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบ

และมีคุณภาพ 
3.2)  พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากรและประชาชนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน ด้าน

ภาษาและการให้บริการ 
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3.3)  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

3.4)  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม 

3.5)  พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและ
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

3.6)  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 
3.7)  จัดท าผังเมืองรวมในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการลงทุน 
3.8)  ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
3.9)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
 

4)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
4.1)   จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
4.2)   วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3)   ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
4.4)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น 
 

5)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
5.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ  
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ

ชุมชน  อัตลักษณ์อาเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
5.4)  จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
5.5)  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต ด าเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี 
คุณภาพ การพัฒนาการใช้ภาษา การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ด้านการเสริมสร้างพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม ด าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก การพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการ
อุปโภค บริโภค โดยเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่
แข่งขันได ้

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมการค้า
การลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลกและเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ของจังหวัดยะลาให้มีคุณภาพ การพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายแดน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน และ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหง-โกลกและเมืองเบตง 
ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดระบบการบริหารจัดการขยะ การ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีความเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวรู้จักและมาศึกษาดูงานโดยมีความเชื่อมโยงกับ 

1.) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วม
เสริมสร้างยะลาสันติสุขท่ียั่งยืน 

2.) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

3.) แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
4.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5.) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
 

  
 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 สะเตงนอกก้าวหน้า  การศึกษาเด่น  เป็นเมืองน่าอยู่  สู่สังคมสันติสุข 
 
 
 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและ

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัวได้ 
4. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ได้มาตรฐาน

อย่างทั่วถึง ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
6. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน 
7. พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณะสุข มีการปูองกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพ

กายและสุขภาพใจที่ดี  
8. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึก ความตระหนักและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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      2.3  เป้าประสงค์ 
   1)  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยาย 
โครงข่ายสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน รางระบายน้ า ทาง
เท้า ไฟฟูาและอ่ืนๆ 

2)  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชน 
3)  เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกก าลังกาย 
4)  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ทั้งประจ าชาติและ

ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาการกีฬา การสนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนาในพื้นที ่
5)  เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความจ าเป็น

ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
6)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
7)  เพ่ือพัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8)  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 
การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

 
 2.4  ตัวชี้วดั 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  
   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  อยู่อย่างสงบสุข  
   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
   9)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  60  
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 

5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเปูาหมาย  จ านวน       โครงการ 
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 2.6  กลยุทธ ์
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
3)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
4)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
5)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
6)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
7)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ ์ 
8)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
9)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
10)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
11)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
12)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
13)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
14)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
18)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
19)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
20)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
21)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

22)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดยะลา 

23)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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  24)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

25)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

26)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

27)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์

28) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

29)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
2.8 แผนงาน 

  1) งบกลาง          
  2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป       
  3) แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ      
  4) แผนงานบริหารงานคลัง         
  5) แผนงานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    
  6) แผนงานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา     
  7) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา    
  8) แผนงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ      
  9) แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     
    10) แผนงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    
  11) แผนงานศูนย์บริการสาธารณสุข        
  12) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    
  13) แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์     
  14) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    
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  15) แผนงานไฟฟูาและประปา       
  16) แผนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       
  17) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน   
  18) แผนงานกีฬาและนันทนาการ      
  19) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น     
   20) แผนงานส่งเสริมการเกษตร      
  21) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    
  22) แผนงานตลาดสด     

 
2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 1)  จุดแข็ง (S : Strength)  

1. เป็นเทศบาลที่มีความพร้อมทางด้านบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและมีขีดความสามารถในการ 
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        2.  พื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้าการให้บริการ  
       3.  มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยเฉพาะมีความเคร่งครัดในศาสนาและหลักการ 
ปฏิบัติ  

 4.  ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ  
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 5.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นท้องถิ่นน่าอยู่และน่าอาศัย 
  6.  เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 7.  ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
 9.  มีมัสยิดศูนย์ดะวะห์มัรกัสยะลาซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
10. เป็นท้องถิ่นท่ีรองรับการขยายตัวของเมือง 
 

  2) จุดอ่อน (weakness) 
 1. เยาวชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม    
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 3. ประชาชนว่างงาน  
 4. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
 5. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
 6. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง 
 7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน 
 8. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 
  9. ประชาชนให้ข้อมูลแก่ภาครัฐที่ไม่ตรงกับความจริง 
    10. ปัญหาการคมนาคมขนส่งที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนระหว่างหมู่บ้าน 
    11. ปัญหาการท านา เนื่องจากขาดระบบชลประทานที่ดี ท าให้ขาดน้ า จนไม่สามารถท านาได้ 
    12. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกที ่

เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นสาเหตุ
การท าลายภาพพจน์ของท้องถิ่น และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
               13. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

14. เทศบาลเมืองสะเตงนอกขาดการจัดระเบียบของท้องถิ่นและขาดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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 15. งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาในแต่ละป ี
 
  3) โอกาส (Opportunity) 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในเขตของ
ตน  ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 

 2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ . ศ . 2 5 4 2  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 
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) สนับสนุนในการพัฒนา
ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 

 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 6. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  

 7. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงปริญญาตรี  
 
  4) อุปสรรค (Threat) 

 1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. การขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลส่งผลให้ประชาชน 

มีระดับความต้องการในการบริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่ า ง  
ไม่ทั่วถึง 

 3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที ่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 4. ความยากจนจึงท าให้เด็กไม่ได้รับการศึกษา 

 5. ประชาชนมีหนี้สินเกือบทุกครัวเรือน  
 6. ค่าตอบแทนในพ้ืนที่ต่ าจึงส่งผลให้คนในพื้นที่ ออกท างานนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
 7. ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน 
 8. ปัญหาการขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีความไม่สงบในพื้นท่ี 
                9. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาล 
              10. ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองการบริหาร 
              11. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     
   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
70 เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนให้ได้
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ทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์  ปัญหา
คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลไมม่ีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง ไมส่ามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  แตม่ีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปา
ของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ   ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้นั้น  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป   
   ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีบาง
ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้เทศบาลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่
ถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่
บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากบ่อบาดาลส่วนตัว    ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ยางพารา 

ผลไม้ ข้าว อ้อย  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 
15 – 60 ปีมีอาชีพและ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาล
บางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มาจากการค้ าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
เทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ไม่ค่อยมีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ค่าครองชีพสูง  
มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะ
ฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและ
ส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ ามีมากขึ้น ปัญหา
ขยะ เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้
จัดโครงการท าความสะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบาย
น้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมมากข้ึน  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไข
ปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่ม
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อาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้
ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 

   
  (3)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  

95  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไป
ท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่มีการจ้างแรงงานน้อย เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่
อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี   มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด 0 - 6  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐานมาจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 90 อ่าน  เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  92  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัด
กิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา( อิสลาม, พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่า งๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุ มชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
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เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้ รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
   ด้านยาเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจ ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้น
พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีจ านวน 13 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน

ของชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดย
เรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  อสม. ผู้น าศาสนาและกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
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  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านการศึกษา 1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- ในชุมชน - เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2. ด้านสาธารณสุข 1) ปริมาณขยะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- ในชุมชน - ในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

- ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

2) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด 

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง 
สะเตงนอก 

-ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือน การ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหา
จากการก่อสร้าง
อาคาร 

3) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  
 
 

- น้ าสะอาดในการ
อุปโภคบริโภค 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง 
สะเตงนอก 

-ประชาชนบริโภค
อุปโภคน้ าที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
พัฒนาเมืองอย่างมี
คุณภาพ 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

4. ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการ 

1) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สารเสพติด ท าให้
เกิดการโจรกรรมบ่อยครั้ง 

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ดี 

2) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด   
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ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการ (ต่อ) 

3) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
  

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

5. ด้านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

1) ประชาชนต้องการให้มี
การสนับสนุนด้านอาชีพ
เสริม 

- ด้านอาชีพ - ในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

มีการสร้างงานให้
ประชาชนในพื้นท่ี 

2) ประชาชนในพื้นที่
ต้องการให้มีการ
ศูนย์กลางกระจาย
ผลผลิต 

- ด้านอาชีพ - ในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก 

มีศูนย์กาลาง
กระจายผลผลิต
ทางการเกษตร 

6. ด้านศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1) ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ในชุมชน - ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชน
และประชาชน 
เพ่ือให้
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่
ถูกลืมและคงคุณค่า
สืบไป 

7. ยุทธศาสตร์ด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

1) ในเขตเทศบาลไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- สังคมในชุมชน - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพ่ิม
มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ดาน 
สถานการณ์แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

8. ด้านการบริหาร
จัดการ 

1) งบประมาณในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ในการท างานมีจ ากัด 

- ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล มีการบริหารจัดการ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ในการ
ท างาน 

9. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท า
ให้มีน้ าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความร าคาญ 

- ในชุมชน - ในเขตเทศบาล - มีการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า
ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

 
 
 


