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ส่วนที่ 1
บทนา

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จัดทําขึ้น
ในแตํละปีงบประมาณ ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจําทุกปี ซึ่งจะนําไปสูํกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีตํอไป
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ
- เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในห๎วงระยะเวลาสามปี
- เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนากับงบประมาณรายจํายประจําปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวํา 1 แนวทาง และแตํละแนวทางก็อาจมีโครงการ/กิจกรรมได๎
มากกวํา 1 โครงการ/กิจกรรมที่จะต๎องนํามาดําเนินการ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํ
ละยุทธศาสตร๑การพัฒนา ซึ่งจะสํงผลตํอวัตถุประสงค๑ เปูาหมาย จุดมุํงหมายของการพัฒนาและวิสัยทัศน๑ที่
กําหนดไว๎ในที่สุด
2) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี โดยการนําโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบและผําน
กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน
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ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) การเตรียมการจัดทําแผน
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนา
3) เก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล
4) การกําหนดวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนา
5) การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
6) การจัดทํารํางแผนพัฒนาสามปี
7) การอนุมัติและประกาศใช๎
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะชํวยในการพัฒนาอยํางรอบคอบ และแสดงให๎เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช๎ทรัพยากร
การบริหารของท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ๑และการบริหารจัดการ อยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎
เกิดประโยชน๑ตํอท๎องถิ่นมากที่สุด
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
สภาพทั่วไป
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ตําบลรํอนพิบูลย๑ เป็นหนึ่งในจํานวน 6 ตําบลของอําเภอรํอนพิบูลย๑ ชื่อ "รํอนพิบูลย๑" ได๎มาจากชื่อหมูํบ๎าน คือ
"บ๎านรํอน"เนื่องจากอดีตราษฎรในหมูํบ๎านนี้มีอาชีพรํอนแรํ และเป็นหมูํบ๎านที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยแรํธาตุ นอกจากนี้
ยังเป็นที่ตั้งของที่วําการอําเภอรํอนพิบูลย๑ เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ มีเนื้อที่ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,206.25 ไรํมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางสํวนของตําบลรํอนพิบูลย๑ ประกอบด๎วย 8 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
หมูํที่ 1 บ๎านหูดําน หมูํที่ 5 บ๎านห๎วยรั
กษ๑ไม๎
หมูํที่ 6 บ๎านยางพอก หมูํที่ 7 บ๎านเขาน๎อย
หมูํที่ 10 บ๎านโคกยาง หมูํที่ 12 บ๎านตลาดรํอนพิบูลย๑
หมูํที่ 13 บ๎านศาลาขี้เหล็ก หมูํที่ 14 บ๎านนาโพธิ์
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ชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด๎วยชุมชนตําง ๆ จํานวน 12 ชุมชน คือ
1. ชุมชนตลาดเกษตร 2. ชุมชนบ๎านปุาชมพูํ 3. ชุมชนบ๎านวังไทร
4. ชุมชนบ๎านนาโพธิ์ 5. ชุมชนบ๎านตลาดใหมํ 6. ชุมชนสุวรรณรังษี
7. ชุมชนบ๎านเขาน๎อย 8. ชุมชนวัดเทพนมเชือด
9. ชุมชนบ๎านตลาดใน – จานเรียว
10. ชุมชนบ๎านโคกยาง 11. ชุมชนตลาดรํอนพิบูลย๑ 12.ชุมชนบ๎านปรีชาทอง
– นาลึก
อาณาเขตของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
ทิศเหนือ ตั้งแตํหลักเขตที่ 1 ซึง่ ตัง้ อยูรํ มิ ถนนตลาดเกํา (ซึง่ ตัง้ อยูรํ มิ ถนนตลาดเกํา ฟากเหนือตรงฟาก
ตลาดใหมํฟากตะวันตก เส๎นเขตเลียบริมถนนตลาดใหมํฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ) ถึงหลักเขต
ที่ 2 (ซึ่งอยูํหํางจากเขตที่ 1 ระยะ 400 เมตร)
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึง่ ตัง้ อยูรํ มิ ทางหลวง
แผํนดินสายรํอนพิบูลย๑ – ทุํงสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรที่ 95
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส๎นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยูํหํางจากศูนย๑กลางทางหลวง
แผํนดิน สายรํอนพิบูลย๑ – ทุํงสง ตามแนวเส๎นตั้งฉาก 650 เมตร
ทิศตะวันออกและทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส๎นขนานกับทางหลวงแผํนดิน สายรํอนพิบูลย๑ – ทุํงสง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึง่ ตัง้ อยูหํ าํ งจากศูนย๑กลางทางหลวงแผํนดิน สายรํอนพิบลู ย๑ – ทุํงสง
กิโลเมตรที่ 15 ตามแนวเส๎นตั้งฉาก 650 เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส๎นตรงไปทางทิศเหนือผํานทางหลวงแผํนดิน สายรํอนพิบูลย๑ – ทุํง
สง กิโลเมตรที่ 15 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึง่ ตัง้ อยูหํ าํ งจาก ศูนย๑กลางทางหลวงแผํนดิน สายรํอนพิบลู ย๑ – ทุํงสง 650
เมตร
จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส๎นขนานกับทางหลวงแผํนดินสายรํอนพิบูลย๑
– ทุํงสง ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึง่ ตัง้ อยูรํ มิ ถนนโครงการฟากตะวันตก หํางจากทางหลวงแผํนดิน สายรํอน
พิบูลย๑ – ทุํงสง ตามแนวเส๎นตั้งฉาก 650 เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึง่ ตัง้ อยูหํ าํ งจาก
หลักเขตที่ 7 ตามแนวถนน 800 เมตร
2) สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยูํในพื้นที่ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไป
ทิศตะวันออก โดยจะเชื่อมตํอกับบริเวณเหมืองแรํเกําในบริเวณภูเขา และมีพื้นที่ราบลุํมบางสํวน มีพื้นที่ประมาณ
11.53 ตารางกิโลเมตร
3) สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศ แบํงออกเป็น 2 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม ถึง มกราคม ปริมาณน้ําฝนชํวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม จะมีปริมาณน้ําฝนรวม
ร๎อยละ 92 ของฝนตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 28 องศาเซลเซียส ตลอดปี
ฤดูร๎อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ๑ถึงเมษายน เป็นชํวงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออํอนกําลัง ประกอบกับมี
กระแสลมพัดจากทางใต๎ ทําให๎อุณหภูมิสูงขึ้น และแห๎งแล๎งมากที่สุดในรอบปี
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ข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
1) ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 จํานวน 8,059 คน (ชาย 3,857 คน หญิง 4,202 คน) ความ
หนาแนํนของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 699 คน/ตร.กม. มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,847 หลังคาเรือน
ตารางแสดงจํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
ชาย
หญิง
รวม
สัญชาติไทย
3,840
4,196
8,036
สัญชาติจีน
6
2
8
สัญชาติอื่น ๆ ที่ไมํใชํไทย
17
6
23
สัญชาติอื่น ๆ ที่ไมํใชํไทย/จีน
11
4
15
ทุกสัญชาติ
3,857
4,202
8,059
ตารางแสดงจํานวนประชากร ตามชํวงอายุ (เฉพาะประชากรสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
น๎อยกวํา 1 – 14 ปี
677
652
1,329
15 - 34
1,112
1,107
2,219
35 - 44
591
602
1,193
45 - 59
827
986
1,813
60 – 100 ปี
620
836
1,456
มากกวํา 100 ปี และเกิดปีไทย
13
13
26
รวม
3,840
4,196
8,036
(ข๎อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน ท๎องถิ่นเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558)
**ประชากรผู๎สูงอายุ จํานวน 1,097 คน ผู๎พิการ จํานวน 155 คน ผู๎ปุวยเอดส๑ จํานวน 19 คน
จํานวนผู๎สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑อายุแยกตามชํวงอายุ
ช่วงอายุ
จานวน (คน)
60 – 69 ปี
541
70 – 79 ปี
388
80 – 89 ปี
148
90 ปีขึ้นไป
20
รวม
1,097
(ข๎อมูลจากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558)
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2) สภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑อยูํในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุํม มีแหลํงน้ําทางการเกษตรที่คํอนข๎างอุดมสมบูรณ๑ อาชีพหลักภายในชุมชน คืออาชีพ
ทางการเกษตร ค๎าขายและรับจ๎างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยางพารา ไม๎แปรรูป และการบริการบ๎าง
บางสํวน
แหลํงทํองเที่ยวและประเพณีขึ้นชื่อ ได๎แกํน้ําตกแมํเศรษฐี ถ้ําพระราหูวัดเทพนมเชือด ประเพณีถือศีล
กินเจ ศาลเจ๎าพระ 108 ประเพณีชักพระ ประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุและตักบาตรเทโว ณ วัดเขาน๎อย มีสภาพปุาไม๎ที่
ยังอุดมสมบูรณ๑อยูํบ๎าง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเป็นทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ได๎ตํอไป
3) ด้านการศึกษา
ตําบลรํอนพิบูลย๑มีความหนาแนํนของสถานศึกษามากที่สุดในอําเภอรํอนพิบูลย๑ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาใน
เขตเทศบาลทั้งสิ้น 9 แหํง ดังนี้
1. โรงเรียนรํอนพิบูลย๑
2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
3. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
4. โรงเรียนวัดเขาน๎อย
5. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
6. โรงเรียนดรุณศึกษา
7. โรงเรียนในเครือวีรศิลปิน
8. ศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอรํอนพิบูลย๑
9. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
ข๎อมูลระดับการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ (จากการสุํมตัวอยํางข๎อมูลพื้นฐาน ปี2558)
ระดับการศึกษา
ร้อยละ
ไมํเคยศึกษา
4.17
อนุบาล/ศูนย๑เด็กเล็ก
3.58
ต่ํากวําชั้นประถมศึกษา
4.42
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7.ป.6)
34.47
มัธยมศึกษาตอนต๎น (มศ.1-3,ม.1-3)
16.82
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.)
17.30
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา
6.51
ปริญญาตรีหรือเทียบเทํา
11.03
สูงกวําปริญญาตรี
1.69
รวม
100
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4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การดูแลปูองกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ข๎างเคียง อยูํในความ
รับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล ปัจจุบันมีเจ๎าหน๎าที่รวม 18 คน
- เวรเตรียมพร๎อมระงับเหตุ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง แบํงเวรเตรียมพร๎อมเป็น 2 ชุดสับเปลี่ยนกัน แตํละชุด
จะปฏิบัติงานตั้งแตํเวลา 08.00 – 08.00 น. ของวันถัดไป
- เวรวิทยุสื่อสาร มีเจ๎าหน๎าที่ประจําผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช๎ ได๎แกํ
รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว 1 คัน รถน้ําดับเพลิง 2 คัน รถยนต๑ตรวจการณ๑ 1 คัน เครื่องหาบหามดับเพลิง 3
เครื่อง เสื้อคลุมดับเพลิง 14 ชุด
5) ด้านการบริการพื้นฐาน
การไฟฟูา : อยูํในความรับผิดชอบของการไฟฟูาสํวนภูมิภาค อําเภอรํอนพิบูลย๑ มีหนํวยไฟฟูายํอยอยูํบริเวณริม
ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 403 โดยได๎ให๎บริการครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งให๎บริการไฟฟูาสาธารณะด๎วย ทุก
หมูํบ๎านมีไฟฟูาใช๎
การประปา: ปัจจุบันอยูํในความรับผิดชอบของการประปาสํวนภูมิภาค มีปัญหาขาดแคลนน้ําดิบและการปนเปื้อน
ของสารหนูในน้ําใต๎ดิน
โทรศัพท๑: อยูํในความรับผิดชอบของสํานักงานบริการโทรศัพท๑ บริษัททีโอทีจํากัด (มหาชน) สาขารํอนพิบูลย๑ มีตู๎
โทรศัพท๑สาธารณะ จํานวน 12 ตู๎
การไปรษณีย๑: มีที่ทําการไปรษณีย๑ 1 แหํง อยูํในความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย๑ไทย จํากัด รํอนพิบูลย๑
สถานีวิทยุ : มีสถานีวิทยุชุมชน จํานวน 2 สถานี คือ 99 MHz สถานีรํอนพิบูลย๑สัมพันธ๑ และ 103.5 MHz สถานี
ประชาคมรํอนพิบูลย๑ (ปรีชาทองเรดิโอ)
6) ด้านการคมนาคมขนส่ง
6.1 ทางรถยนต๑: มีทางหลวงแผํนดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตังเป็นเส๎นทางคมนาคมสายหลัก
ที่สามารถใช๎เป็นเส๎นทางไปเมืองนครศรีธรรมราช
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 ชุมพร – พัทลุง เชื่อมตํอกับทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 403 สามารถใช๎เป็นเส๎นทางคมนาคมไปยังอําเภอทุํงสงและอําเภอชะอวดได๎
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018 สายรํอนพิบูลย๑ – เขาชุมทอง แยกจากทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 403
6.2 ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟรํอนพิบูลย๑ (เขาน๎อย)เป็นจุดให๎บริการ อยูํหํางจากสํานักงานเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
4 กิโลเมตร มีรถไฟผําน 4 ขบวน
7) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข
7.1 การจัดการขยะติดเชื้อ มีการรวบรวมขยะติดเชื้อแล๎วนําไปกําจัดโดยการเผาด๎วยเตาเผา ซึ่งดําเนินการโดย
โรงพยาบาลรํอนพิบูลย๑ ในปัจจุบันเทศบาลรํอนพิบูลย๑ยังไมํได๎มีการแยกขยะติดเชื้อโดยเฉพาะซึ่งอาจทําให๎เกิด
อันตรายแกํผู๎เก็บขยะได๎
7.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ยังไมํมีรถดูดสิ่งปฏิกูล ประชาชนทั่วไปจึงใช๎บริการจากรถดูดสิ่ง
ปฏิกูลของเอกชน
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7.3 การให๎บริการด๎านสาธารณสุข ปัจจุบันเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ยังไมํมีศูนย๑บริการสาธารณสุข แตํมีสมาชิก
อสม.จํานวน 121 ราย โรคระบาดที่สําคัญในพื้นที่ คือ โรคไข๎เลือดออก โรคชิคุนกุนยา นอกจากนี้ยังมีมีรถกู๎ชีพ –
กู๎ภัย (EMS) ให๎บริการประชาชน จํานวน 1 คัน และมีเจ๎าหน๎าที่ประจํารถ จํานวน 4 คน
8) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
8.1 สวนหยํอม
1 แหํง
เนื้อที่รวม
70 ตารางเมตร
8.2 สวนสาธารณะ 1 แหํง
เนื้อที่รวม 1,600 ตารางเมตร
8.3 สนามกีฬา
6 แหํง
เนื้อที่รวม 26,200 ตารางเมตร
8.4 ถนนและแหลํงน้ํา
8.4.1 ถนนลาดยาง 28 สาย
ชื่อสาย โรงเรียนดรุณศึกษา – บ๎านนายแผ๎ว
ชื่อสาย หลังโรงพระ 108
ชื่อสาย หน๎าบ๎านอดีตผู๎ใหญํเนียม
ชื่อสาย บ๎านนายสิงห๑-สามแยกถนนพาด
ชื่อสาย วัดเทพนมเชือด – บ๎านนาลึก
ชื่อสาย บ๎านไสมํวง
ชื่อสาย สามแยกปุาสงวน-ร.ร.ดรุณศึกษา
ชื่อสาย ศาลาขี้เหล็ก
ชื่อสาย รัชชูภิบาล
ชื่อสาย หูดําน – สุดเขตเทศบาล
ชื่อสาย วงแหวนจานเรียว
ชื่อสาย ปรีชาทอง
ชื่อสาย สี่แยกหัวตลาดเชื่อมถนนสายบ๎านรํอนนา
ชื่อสาย ซอยข๎างร๎านข๎าวต๎มโกศักดิ์
ชื่อสาย นายแสวง – บ๎านนาลึก
ชื่อสาย ศาลาประชาคม – ร.ร.รํอนพิบูลย๑
ชื่อสาย ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 41 (กรมทางหลวง)
ชื่อสาย ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 403 (กรมทางหลวง)
ชื่อสาย ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4018 (กรมทางหลวง)
ชื่อสาย บ๎านนายไขํ-บ๎านพี่น๎อย (นาโพธิ์)
ชื่อสาย ตลาดใหมํสุดถนนบ๎านไสหยี
ชื่อสาย จําเกษม-บ๎านปุาชมพูํ
ชื่อสาย วังไทร – หน๎าสถานีรถไฟรํอนพิบูลย๑
ชื่อสาย ทางเข๎าบ๎านหนองเป็ด – บ๎านศาลาไฟไหม๎
ชื่อสาย หน๎าโรงโมํหินนายแมง
ชื่อสาย บ๎านนายพิณ – ศาลาขี้เหล็ก
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ชื่อสาย หลังวัดพิศาลจดถนนสายหูดําน
ชื่อสาย บ๎านหนองเป็ด-ร.ร.ดรุณศึกษา (ลาดยาว)
8.4.2 ถนนคอนกรีต 26 สาย
ชื่อสาย ศาลาจาก
ชื่อสาย บ๎านนาโพธิ์
ชื่อสาย บ๎านท๎ายเรือ
ชื่อสาย สามแยกโรงอิฐสมหมาย-บ๎านหนองบอน
ชื่อสาย ร๎านหงส๑ฟูา-บ๎านนายพงษ๑ชัย
ชื่อสาย รอบตลาดสดเทศบาล
ชื่อสาย บ๎านหนองคูขัน
ชื่อสาย หัวสะพานคึกฤทธิ์จดทางหลวงสาย 403
ชื่อสาย บ๎านนางเคลื่อน
ชื่อสาย บ๎านนาลึก – วัดเทพนมเชือด
ชื่อสาย หลังร๎านหงส๑ฟูา – ร๎านแสวงคาร๑แคร๑
ชื่อสาย บ๎านนายจํารัส – บ๎านอาจารย๑ไพศาล
ชื่อสาย ข๎างบริษัทไทยสมุทร
ชื่อสาย บ๎านหูดําน
ชื่อสาย บ๎านนายจํารัส
ชื่อสาย โรงฆําสัตว๑-ถนนปรีชาทอง
ชื่อสาย วังไทรเกําจด ถ.บุกเบิกสายสถานีรถไฟเขาน๎อย-บ๎านวังไทร
ชื่อสาย เขากิ่ว
ชื่อสาย ซอยบ๎านครูไพศาล
ชื่อสาย ข๎างร๎านเทพพิมาน – ถนนทางหลวงสาย ๔๐๑๘
ชื่อสาย บ๎านยายเตี้ยง
ชื่อสาย พระครูอนันตประสาท
ชื่อสาย บ๎านสะพานกอ
ชื่อสาย ทางเข๎าวัดจีบประดิษฐ๑
ชื่อสาย ทางเข๎าหลุมขยะจดร๎านแสวงคาร๑แคร๑
ชื่อสาย ข๎างปั๊มน้ํามันปตท.แยกสวนผัก
8.4.3 ถนนลูกรัง/หินคลุก 7 สาย
ชื่อสาย บ๎านนางเขียว
ชื่อสาย บ๎านจําเกียรติ
ชื่อสาย บ๎านนาโพธิ์ใต๎สายไฟแรงสูง-บ๎านหารแฝง
ชื่อสาย บ๎านเขียดรงค๑-บ๎านนายตุ๐ย
ชื่อสาย ซอยปูาแลบ-บ๎านลุงชม
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ชื่อสาย หัวสะพานเขาน๎อย – ทางเข๎า ร.ร.ดรุณศึกษา
ชื่อสาย รอบหลุมขยะเทศบาล
ที่มาของข๎อมูล : กองชําง เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
8.4.4 แหลํงน้ําเพื่อการเกษตร : คลองน้ําขุํน เหมืองแรํเกําข๎างวัดจีบประดิษฐ๑ เหมืองบ๎านท๎ายเรือ
เหมืองบ๎านหนองบอน ระบบชลประทาน ชลประทานระบบทํอ (ป๋าเปรม) โครงการพระราชดําริทํานบ 3
9) ด้านการเมือง – การบริการ
เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ได๎รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลรํอนพิบูลย๑ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.2542 ตั้งแตํวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารแบบ
นายกเทศมนตรีซึ่งนายกเทศมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
1. สํานักปลัดเทศบาล มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห๑นโยบายและแผน งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม งานนิติการและงาน
ราชการทั่วไปของเทศบาลหรือกิจกรรมที่มิได๎กําหนดไว๎เป็นหน๎าที่ของสํวนราชการใด หรืองานอื่นตามที่ได๎รับ
มอบหมาย
2. กองคลัง มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย๑สิน งานผลประโยชน๑ งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน และงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย
3. กองชําง มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและการโยธา การสาธารณูปการ การควบคุมและการ
กํอสร๎าง และงานอื่น ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง และงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย
5. กองการศึกษา มีอํานาจหน๎าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด๎านการศึกษาในท๎องถิ่น ตลอดจนงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่ได๎รับมอบหมาย
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10) การบริหารงบประมาณของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
รายรับจริงย๎อนหลัง 3 ปี ตั้งแตํ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557
รายรับจริง
ประเภทของรายรับ
ปี 2555 (บาท)
รายได๎จัดเก็บ
3,436,964.54
- ภาษีอากร
1,733,438.04
- คําธรรมเนียมคําปรับใบอนุญาต
610,906.70
- รายได๎จากทรัพย๑สิน
1,020,997.80
- รายได๎เบ็ดเตล็ด
71,622.00
- รายได๎จากทุน
รายได๎ที่รัฐเก็บแล๎วจัดสรรให๎อปท.
23,255,031.23
รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎อปท.
15,192,973.00
รวม
41,884,968.77

รายรับจริง
ปี 2556 (บาท)
3,730,962.75
1,676,465.75
585,175.50
1,386,345.01
82,976.00
26,678,193.98
17,404,388.24
47,813,544.48

รายรับจริง
ปี 2557 (บาท)
4,041,710.00
1,862,995.95
591,293.32
1,172,935.73
414,485.00
27,829,989.86
18,620,251.00
50,491,950.86

รายจํายจริงย๎อนหลัง 3 ปี ตั้งแตํ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557
รายจํายจริง
ประเภทของรายจําย
ปี 2555 (บาท)
งบกลาง
3,455,679.14
งบบุคลากร
14,026,849.73
งบดําเนินการ
15,101,379.93
งบลงทุน
5,353,408.23
งบรายจํายอื่น
งบเงินอุดหนุน
3,603,241.87
รวม
41,540,558.90

รายจํายจริง
ปี 2556 (บาท)
3,453,681.68
14,757,223.64
13,009,803.41
11,776,874.01
3,093,100.00
46,090,682.74

รายจํายจริง
ปี 2557 (บาท)
3,770,136.35
15,961,330.40
14,274,846.89
11,595,852.53
4,779,000
50,381,166.17

ที่มาของข๎อมูล : กองคลัง เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
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11) ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ได๎ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน โดยได๎สุํมตัวอยํางครัวเรือนในเขตเทศบาล
จํานวน 1 ,286 ครัวเรือน จาก 12 ชุมชน (ร๎อยละ 45 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาล)
ซึ่งสามารถ
ประมวลผลการจัดเก็บข๎อมูลดังกลําวได๎ ดังตํอไปนี้
จํานวนที่
ไมํผํานเกณฑ๑
ตัวชี้วัด
สํารวจทั้งหมด จํานวน ร๎อยละ
หมวดที่ 1 สุขภาพดี(คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด
- เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมํน๎อยกวํา 2,500 กรัม
24 คน
1 คน 4.17
- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได๎รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคครบตามตาราง
สร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค
575 คน
- คน
- เด็กแรกเกิดได๎กินนมแมํอยํางเดียวอยํางน๎อย 6 เดือนแรกติดตํอกัน
19 คน
2 คน 10.53
- ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
1,286 คร. 8 คร. 0.62
- คนในครัวเรือนมีการใช๎ยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวย
เบื้องต๎นอยํางเหมาะสม
1,286 คร. 17 คร. 1.32
- คนอายุ 25 ปีขึ้นไปได๎รับการตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อคัดกรอง
ความเสี่ยง
2,352 คน 43 คน 1.83
- คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกําลังกายอยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที
3,828 คน 38 คน 0.99
หมวดที่ 2 มีบ๎านอาศัย(คนไทยมีบ๎านอาศัยและสภาพแวดล๎อมเหมาะสม) มี
8 ตัวชี้วัด
- ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูํอาศัยและบ๎านมีสภาพคงทนถาวร
1,286 คร. 29 คร. 2.26
- ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคตลอดปี
1,286 คร. 23 คร. 1.79
- ครัวเรือนมีน้ําใช๎เพียงพอตลอดปี
1,286 คร. 8 คร. 0.62
- ครัวเรือนมีการจัดบ๎านเรือนเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
1,286 คร. 13 คร. 1.01
- ครัวเรือนไมํถูกรบกวนจากมลพิษ
1,286 คร. 92 คร. 7.15
- ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี
1,286 คร. 12 คร. 0.93
- ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
1,286 คร. 8 คร. 0.62
- ครอบครัวมีความอบอุํน
1,286 คร. 10 คร. 0.78
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ตัวชี้วัดข๎อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

จํานวนที่
ไมํผํานเกณฑ๑
สํารวจทั้งหมด จํานวน ร๎อยละ

หมวดที่ 3 ฝักใฝุการศึกษา(คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด
- เด็กอายุ 3 –5 ปีเต็ม ได๎รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร๎อมกํอนวัย
เรียน
121 คน
- คน
- เด็กอายุ 6-14 ปี ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
492 คน
4 คน 0.81
- เด็กจบชั้นม.3 ได๎เรียนตํอชั้นม.4 หรือเทียบเทํา
139 คน
5 คน 3.60
- เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปีที่ไมํได๎เรียนตํอและยังไมํมีงานทํา ได๎รับ
การฝึกอบรมด๎านอาชีพ
5 คน
2 คน 40.00
- คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อํานเขียนภาษาไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎
1,978 คน 26 คน 1.31
หมวดที่ 4 รายได๎ก๎าวหน๎า(คนไทยมีงานทําและมีรายได๎) มี 4 ตัวชี้วัด
- คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได๎
1,904 คน 194คน 10.19
- คนอายุมากกวํา 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได๎
580 คน
76คน 13.10
- คนในครัวเรือนมีรายได๎เฉลี่ยไมํน๎อยกวําคนละ 30,000 บาทตํอปี
1,286 คร. 214คน 16.64
- ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
1,286 คร. 347คน 26.98
หมวดที่ 5 ปลูกฝังคํานิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)
มี 6 ตัวชี้วัด
- คนในครัวเรือนไมํดื่มสุรา(ยกเว๎นการดื่มเป็นครั้งคราว)
4,024 คน 282คน 7.01
- คนในครัวเรือนไมํสูบบุหรี่
4,024 คน 471คน 11.70
- คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 1
ครั้ง
3,828 คน 551คน 14.39
- คนสูงอายุได๎รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูํบ๎าน/ชุมชน หรือ
ภาครัฐ
799 คน
4 คน 0.50
- คนพิการได๎รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูํบ๎าน/ชุมชน หรือ
ภาครัฐ
57 คน
1 คน 1.75
- คนในครัวเรือนมีสํวนรํวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน๑ของ
ชุมชน
1,286 คร. 381คร. 29.63
ข๎อมูลที่นําสนใจ
- เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปีที่ไมํได๎เรียนตํอและยังไมํมีงานทําร๎อยละ 40 ของกลุํมตัวอยํางไมํได๎รับ
การฝึกอบรมด๎านอาชีพ
- ครัวเรือนร๎อยละ26.98ของกลุํมตัวอยํางไมํมีการเก็บออมเงิน
- ร๎อยละ 29.63 ของกลุํมตัวอยํางคนในครัวเรือนไมํมีสํวนรํวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน๑ของ
ชุมชน
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ข๎อมูลการประกอบอาชีพของประชากรในเชตเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ปี 2557
ประเภทอาชีพ
ร้อยละ
เกษตรกรรม – ทํานา
0.05
เกษตรกรรม – ทําไรํ
0.05
เกษตรกรรม – ทําสวน
8.37
เกษตรกรรม – ประมง
เกษตรกรรม – ปศุสัตว๑
0.10
รับราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
6.41
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
0.50
พนักงานบริษัท
0.97
รับจ๎างทั่วไป
24.16
ค๎าขาย
13.54
ธุรกิจสํวนตัว
4.05
อาชีพอื่น(นอกเหนือที่กลําวแล๎ว)
2.68
กําลังศึกษา
22.61
ไมํมีอาชีพ
16.50
รวม
100
ข๎อมูลที่นําสนใจ
จากกลุํมตัวอยํางพบวําประชากรสํวนใหญํในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพรับจ๎างทั่วไปซึ่งเป็นอาชีพที่ไมํ
มั่นคง มีรายได๎ไมํแนํนอน รองลงมาคือค๎าขายและประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรกลุํม
ตัวอยําง ร๎อยละ 16.50 ที่ไมํมีอาชีพ ซึ่งเทศบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสมควรจะให๎ความชํวยเหลือ
ให๎การสนับสนุนด๎านการประกอบอาชีพตําง ๆ ตํอไป
ระดับความสุขเฉลี่ยของประชากรในครัวเรือน ในเขตเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ปี 2558
แบํงตามชุมชน จํานวน 12 ชุมชน
ชุมชน
ระดับความสุขเฉลี่ย
ชุมชน
ระดับความสุขเฉลี่ย
วัดเทพนมเชือด
8.18
บ๎านโคกยาง
7.61
บ๎านปุาชมพูํ
7.36
บ๎านตลาดเกษตร
7.06
วัดสุวรรณรังษีณ
8.34
บ๎านศาลาจาก – เขาน๎อย
7.04
บ๎านตลาดใน – จานเรียว
8.06
บ๎านตลาดใหมํ
6.95
บ๎านปรีชาทอง – นาลึก
8.03
บ๎านตลาดรํอนพิบูลย๑
6.54
บ๎านวังไทร
7.93
บ๎านนาโพธิ์ - หนองคูขัน
5.32
**ระดับความสุขโดยเฉลี่ย 7.37 ซึ่งลดลงจากการสํารวจในปี 2557
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12) ข๎อมูลจากการทําประชาคมและแผนชุมชน
เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ได๎จัดให๎มีการประชุมประชาคมเมืองรํอนพิบูลย๑ขึ้นในวันศุกร๑ที่ 27 มีนาคม
2558 เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) และแผนชุมชน ซึ่งสามารถสรุป
โครงการตําง ๆ ที่แตํละชุมชนได๎นําเสนอมาได๎ดังตํอไปนี้
เทพนมเชือด

ตลาดใหมํ

สุวรรณรังษี

ปุาชมพูํ

ตลาดเกษตร

โคกยาง

เขาน๎อย

วังไทร

นาโพธิ์

จานเรียว

ตลาดรํอน

โครงการด๎าน
สาธารณูปโภค - ถนน,
ทางเท๎า,สะพาน
สาธารณูปโภค - คู
ระบายน้ํา ,การขุดลอก
สาธารณูปโภค – ระบบ
ประปา น้ําอุปโภค
สาธารณูปโภค – ไฟฟูา
แสงสวําง โทรคมนาคม
การปรับปรุงภูมิทัศน๑
และสิ่งแวดล๎อม
การสํงเสริมอาชีพ
การจราจร,การปูองกัน
ภัยตําง ๆ
การดูแลสุขภาพ
อื่น ๆ
รวม

ปรีชาทอง

ชุมชน

รวม

2

1

-

3

1

1

-

1

2

-

1

1

13

2

-

2

2

-

2

-

1

2

-

2

-

13

1

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1

7

-

1

-

-

-

1

-

2

1

-

1

-

6

1

1

2

-

-

1

1

-

-

-

2

1

9

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1

5

7

2
5

1
6

1
8

1

1
8

1
4

5

6

-

2
6

3
5
62
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โครงการที่ประชาคมเมืองรํอนพิบูลย๑เสนอให๎นําเข๎าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559
– 2561)และแผนชุมชน
มากที่สุด คือ โครงการด๎านสาธารณูปโภค ได๎แกํ การกํอสร๎างถนน คูระบายน้ํา รองลงมาเป็น ด๎านสิ่งแวดล๎อม
และการปรับปรุงภูมิทัศน๑ ระบบประปา ไฟฟูาสาธารณะ ด๎านการจราจรและการปูองกันภัย ซึ่งเทศบาลตําบลรํอน
พิบูลย๑จะได๎นําโครงการเหลํานี้มาจัดลําดับความสําคัญเพื่อบรรจุเข๎าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) ตํอไป
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา (การวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห๑ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข๎อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล๎อม
ภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห๑จุดอํอน จุดแข็งของเทศบาลตําบลรํอน
พิบูลย๑ อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในท๎องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบัน เพื่อให๎
ทราบวําปัจจุบันท๎องถิ่นของเรามีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน ซึ่งผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
มีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง
ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑ และมีความมุํงมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าในทุกด๎าน
มีเครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุอุปกรณ๑ เพียงพอในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนอง แก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ได๎
อยํางรวดเร็วทันตํอเหตุการณ๑
มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหมํ ๆ มาพัฒนาเทศบาลได๎
จุดอ่อน
รายได๎ที่เทศบาลจัดเก็บเองไมํเพียงพอตํอการบริหารงานและการดําเนินโครงการพัฒนาตําง ๆ
การจัดการความรู๎และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมํเป็นระบบ
การดําเนินโครงการมีการบูรณาการรํวมกันน๎อย
สัดสํวนของบุคลากรบางสํวนงานไมํมีความสมดุลกับภารกิจงาน
การประชาสัมพันธ๑ยังไมํครอบคลุมและทั่วถึง
โอกาส
ได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอยํางดีและมีความตํอเนื่อง
มีประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเดํน เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่น สามารถพัฒนาตํอไปได๎
มีการขยายโอกาสทางการศึกษา และมีสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอื้อตํอการพัฒนา
มีพื้นที่ปุาไม๎ สามารถพัฒนา สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงอนุรักษ๑ได๎
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อุปสรรค
1. มีโอกาสได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญํหรือเกินศักยภาพน๎อยมาก
2. ความไมํมีเสถียรภาพด๎านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับ
โลก ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น
3. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไมํเอื้ออํานวยตํอการปฏิบัติงานให๎เกิดความสะดวก
รวดเร็ว
4. ความไมํแนํนอนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล
3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพ
เป็นการประเมินจากจํานวนโครงการที่มีในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255
8 – 2560)
เฉพาะโครงการปี พ.ศ.2558 วําสามารถนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ได๎กี่โครงการ และเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรในแตํละโครงการเทียบกับวงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว๎ตามแผนพัฒนา
ตารางเปรียบเทียบแผนงาน-โครงการ-งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต กําหนดไว๎ในแผนสามปี พ.ศ.255 8 จํานวน 52โครงการ สามารถ
นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได๎ 30 โครงการ ดังนี้
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามเทศ
โครงการ
(บาท)
บัญญัติ (บาท)
1. สนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา
364,000
352,800
2. สํงเสริมทักษะทางวิชาการ
270,000
270,000
3. คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กเล็ก
6,000
6,000
4. โครงการประชุมผู๎ปกครองเด็กเล็กของ
8,000
8,000
5. คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมเข๎าคํายพักแรม
100,000
10,000
6. โครงการพัฒนาผู๎เรียน
20,000
10,000
7. ศพด.รํวมกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
10,000
10,000
8. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกํเด็กเล็ก
8,000
8,000
9. บ๎าน วัด โรงเรียนรํวมใจปฏิบัติธรรม
50,000
30,000
10. อาหารเสริม (นม)
1,807,400
2,367,680
11. สนับสนุนอาหารกลางวัน
4,800,000
4,580,000
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โครงการ
12. จัดงานวันอสม.
13. ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
14. ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด๎วยการเต๎นแอโรบิค
15. เสริมสร๎างศักยภาพอสม.อยํางตํอเนื่อง ยั่งยืน
16. อุดหนุนศูนย๑ศสมช. 12 ชุมชน
17. สมทบกองทุนสปสช.
18. เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑
19. สํงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
20. จัดหาถังรองรับมูลฝอย
21. จ๎างเหมาบริการรักษาความสะอาด ฯ
22. ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล
23. โครงการชํวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
24. ฝึกซ๎อมแผนการดับเพลิง
25. ฝึกอบรมการสร๎างความปลอดภัยในชีวิต ฯ
26. อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร๎อย ฯ
27. จ๎างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศพด.ฯ
28. จ๎างเหมาบริการผู๎ปฏิบัติหน๎าที่แมํครัว
29. จ๎างเหมาบริการผู๎ปฏิบัติหน๎าที่แมํบ๎านศพด.
30. จ๎างเหมาบริการผู๎ปฏิบัติหน๎าที่แมํบ๎านกอง ฯ

งบประมาณตามแผน
(บาท)
60,000
50,000
50,000
50,000
180,000
360,000
120,000
100,000
200,000
1,500,000
90,000
100,000
35,000
10,000
10,000
79,200
79,200
79,200
79,200

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ (บาท)
10,000
30,000
45,000
15,000
180,000
185,000
120,000
100,000
200,000
1,500,000
90,000
50,000
50,000
10,000
10,000
79,200
79,200
79,200
79,200

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน กําหนดไว๎ในแผนสามปี พ.ศ.2558 จํานวน 12 โครงการ
สามารถนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได๎ 7 โครงการ ดังนี้
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามเทศ
โครงการ
(บาท)
บัญญัติ (บาท)
1. สํงเสริมกิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุ
100,000
20,000
2. รํวมกิจกรรม “วันดอกลําดวนบาน”
50,000
50,000
3. สํงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุํม ฯ
120,000
30,000
4. สํงเสริมกิจกรรมด๎านการพัฒนาสตรี ฯ
50,000
20,000
5. อุดหนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
10,000
10,000
6. จัดซื้อปูายประชาสัมพันธ๑ ชุมชนบ๎านปุาชมพูํ
20,000
20,000
7. จัดตั้งศูนย๑ปรองดองสมานฉันท๑
20,000
20,000
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กําหนดไว๎ในแผนสามปี พ.ศ.
2558 จํานวน 34 โครงการ สามารถนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ได๎ 21 โครงการ ดังนี้
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามเทศ
โครงการ
(บาท)
บัญญัติ (บาท)
1. จัดการแขํงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ฯ
420,000
300,000
2. คําใช๎จํายในการจัด/จัดสํงกีฬาประเภทตําง ๆ ฯ
500,000
200,000
3. จัดงานวันเด็กแหํงชาติ
120,000
120,000
4. ฝึกอบรมผู๎ตัดสิน ผู๎ฝึกสอนกีฬาประเภทตําง ๆ
100,000
100,000
5. ฝึกฟุตบอลภาคฤดูร๎อน
40,000
30,000
6. จัดงานรัฐพิธีตําง ๆ
150,000
100,000
7. จัดงานประเพณีลากพระ
150,000
50,000
8. จัดงานประเพณีลอยกระทง
200,000
100,000
9. จัดงานประเพณีสงกรานต๑
80,000
70,000
10. จัดงานวันขึ้นปีใหมํ
30,000
30,000
11. สํงเสริมประเพณีแหํผ๎าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน๎อย
10,000
5,000
12. บวชชีพราหมณ๑ถวายเป็นพระราชกุศล
50,000
10,000
13. อุดหนุนการจัดงานประเพณีลากพระ
50,000
50,000
14. อุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ
50,000
50,000
15. อุดหนุนคก.สํงท๎ายปีเกําวิถีไทย ฯ
5,000
5,000
16. อุดหนุนคก.ประเพณีมาฆบูชา แหํผ๎าขึ้นธาตุ
5,000
5,000
17. อุดหนุนคก.ประเพณีให๎ทานไฟ
5,000
5,000
18. อุดหนุนคก.เข๎าวัด ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน๑
5,000
5,000
19. อุดหนุนคก.สร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม ฯ
5,000
30,000
20. จ๎างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬา ฯ
100,080
100,000
21. จ๎างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมประเพณี ฯ
100,080
100,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน กําหนดไว๎ในแผนสามปี พ.ศ.255 7 จํานวน
46 โครงการ สามารถนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255
7 ได๎ 2
โครงการ ดังนี้
โครงการ
1. อุกหนุนการขยายเขตไฟฟูาสายหน๎าบ๎านลุงมั่ง
2. จ๎างเหมาบริการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑

งบประมาณตามแผน
(บาท)
70,380
1,000,000

งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ (บาท)
70,380
800,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี กําหนดไว๎ในแผนสามปี พ.ศ.255 8 จํานวน 42 โครงการ
สามารถนํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได๎ 23 โครงการ ดังนี้
งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามเทศ
โครงการ
(บาท)
บัญญัติ (บาท)
1. ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร
118,800
110,880
2. จัดงานวันเทศบาล
20,000
10,000
3. เทศบาลพบประชาชน
100,000
50,000
4. ปรับฐานข๎อมูลงานทะเบียนราษฎร๑
30,000
30,000
5. อุดหนุน ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร อ.รํอนพิบูลย๑
20,000
20,000
6. มอบรางวัลแกํพนักงาน ลูกจ๎างเทศบาล
12,000
12,000
7. ประชาสัมพันธ๑และปรับข๎อมูลแผนที่ภาษี
250,000
250,000
8. ศึกษาดูงานของผู๎บริหาร สท.พนักงาน ลูกจ๎าง
400,000
20,000
9. คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง
700,000
700,000
10. จัดประชุมประชาคมเมืองรํอนพิบูลย๑
20,000
20,000
11. จัดงานวันท๎องถิ่นไทย
10,000
10,000
12. อบรมคุณธรรม จริยธรรมแกํบุคลากร
10,000
10,000
13. สนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ
10,000
10,000
14. ประชาสัมพันธ๑งานตําง ๆ ของเทศบาล
220,000
100,000
15. คําใช๎จํายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
20,000
20,000
16. สํงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
60,000
30,000
17. สํารวจและจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของอปท.
30,000
30,000
18. เลือกตั้งและฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน
70,000
50,000
19. จ๎างเหมาโครงการติดตามและประเมินผลแผน
100,000
100,000
20. จัดซื้อคูลเลอร๑น้ําร๎อน สป.
10,000
10,000
21. จัดซื้อเครื่องพิมพ๑คอมพิวเตอร๑ กองคลัง
18,000
18,000
22. จัดซื้อใบมีดเสริมบุ๎งกี๋หน๎า กองชําง
30,000
25,000
23. จัดหาครุภัณฑ๑สําหรับติดตั้ง ณ อาคารสํานักงาน
เทศบาลแหํงใหมํ
7,098,346.37
6,595,970
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255
9 – 2561) ได๎นําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทํา ในสํวนนี้จึงประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑การพัฒนา ยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร๑และ
แนวทางการพัฒนาของจังหวัด นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นซึ่งจะสนองตอบตํอปัญหา ความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่น
4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1.1 วิสัยทัศน๑การพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ คือ
“ รํอนพิบูลย๑เมืองนําอยูํ ผู๎คนมีความสุขอยํางยั่งยืน
มีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมประเพณี
ชุมชนเข๎มแข็ง ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล”
4.1.2 พันธกิจของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ มีดังตํอไปนี้
1. สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. สํงเสริมและเสริมสร๎างศักยภาพชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง
3. อนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการกีฬา
4. จัดให๎มีและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร๎างพื้นฐาน
5. พัฒนาองค๑กรด๎วยหลักธรรมาภิบาล
4.1.3 เปูาประสงค๑/จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ได๎แกํ
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
3. ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมได๎รับการสืบสาน มีกิจกรรมกีฬา ที่เหมาะสม
กับประชาชนทุกกลุํม
4. มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได๎มาตรฐานอยํางทั่วถึงและเพียงพอ
5. การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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4.1.4 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 สํงเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
1.2 สํงเสริมสุขภาวะของประชาชนทั้งด๎านการรักษาพยาบาล การปูองกัน-ควบคุมโรค การคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคและพัฒนาการบริหารจัดการด๎านการสาธารณสุขมูลฐาน
1.3 พัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพื่อสงเคราะห๑ผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน
1.4 สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
1.5 เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการสร๎างความปลอดภัยในท๎องถิ่นและการปูองกัน-บรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
2.1 พัฒนาศักยภาพของกลุํม/ชุมชนอยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.2 สํงเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุํมอาชีพ
2.3 สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 สํงเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพและพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
3.2 สํงเสริมการอนุรักษ๑ ถํายทอด สืบสานกิจกรรมทางด๎านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเท๎า สะพาน ทํอระบายน้ํา ระบบคมนาคมขนสํงให๎สะดวก
และครอบคลุมทุกพื้นที่
4.2 ปรับปรุง ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให๎ทั่วถึง
4.3 พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อใช๎ในการอุปโภคบริโภค
4.4
สํงเสริมระบบการวางผังเมือง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทัศน๑ในท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
5.1 สร๎างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
5.2 สร๎างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
5.3 สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
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4.1.5 ทิศทางการพัฒนา
(1) นโยบายรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ซึง่ พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎แถลงตํอสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติในวันศุกร๑ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 มีทั้งสิ้น 11 ด๎าน ประกอบด๎วย
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจะใช๎มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค๑ร๎าย มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไมํคํานึงถึงความรู๎สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย๑และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐาน
ไว๎ให๎แพรํหลายและเกิดประโยชน๑ในวงกว๎าง
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลได๎ให๎ความสําคัญตํอการเตรียมพร๎อมสูํประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด๎าน ประกอบด๎วยการบริหารจัดการชายแดนการสร๎างความมั่นคงทางทะเลการแก๎ไขปัญหา
อาชญากรรมข๎ามชาติการสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพื่อนบ๎าน
การเสริมสร๎างในการปฏิบัติการทางการทหารรํวมกันของอาเซียน โดยเน๎นความรํวมมือเพื่อปูองกัน แก๎ไข
ข๎อพิพาทตําง ๆ รวมถึงการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยนํายุทธศาสตร๑ เข๎าใจ เข๎าถึง และ
พัฒนามาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร๎อมสํงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู๎มีความคิดเห็นตํางจากรัฐ
และสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํเลือกปฏิบัติ ควบคูํ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ๑
กับตํางประเทศ และองค๑การระหวํางประเทศที่อาจชํวยคลี่คลายปัญหาได๎
2.3 พัฒนาและเสริมสร๎างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความพร๎อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน๑ของชาติ ปลอดพ๎นจากการคุกคามทุกรูปแบบ สํงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปสูํการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ๑ รวมถึงการบูรณาการความรํวมมือระหวําง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได๎
2.4 เสริมสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศเป็น
สํวนประกอบสําคัญของนโยบายองค๑รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน ไมํวําในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํผู๎ที่เข๎าสูํตลาดแรงงาน โดย
ให๎แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอยํางมีมาตรฐาน
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3.2 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย๑ รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมือง การทารุณกรรมตํอแรงงาน
ข๎ามชาติ การทํองเที่ยวที่เน๎นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด๎วยการปรับปรุงกฎหมายข๎อบังคับที่
จําเป็นและเพิ่มความเข๎มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.3 ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให๎มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให๎มีระบบการกู๎ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห๑ผู๎
ยากไร๎อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ๎มครองและพิทักษ๑สิทธิจัดสวัสดิการชํวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพื่อสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร๎างสรรค๑และไมํกํอภาระตํอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ๎าน สถานพักฟื้น
และโรงพยาบาล ที่เป็นความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสําหรับการดูแลผู๎สูงอายุ
3.5 เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎ประกาศ
ไว๎แล๎ว
3.7 แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให๎แกํผู๎ที่อยูํในพื้นที่ที่ไมํได๎รุกล้ํา และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎ที่มิใชํ
เกษตรกร ใช๎เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก๎ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ๎อนและแนวเขต
พื้นที่ปุาที่ไมํชัดเจน
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความ
จําเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง
4.3 ให๎องค๑กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รํวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอนให๎
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือชํวยครูหรือเพื่อการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง
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4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ๑พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให๎องค๑กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท๑
ในสังคมไทยอยํางยั่งยืน
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพให๎มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมี
คุณภาพโดยไมํมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตํละระบบ และบูรณาการข๎อมูลระหวํางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา สร๎างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลาง ปรับระบบการจ๎างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น
5.3 ประสานการทํางานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหาการตั้งครรภ๑ใน
วัยรุํน และปัญหาด๎านการแพทย๑และจริยธรรมของการอุ๎มบุญ การปลูกถํายอวัยวะและสเต็มเซลล๑ โดยจัดให๎มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเรํงดํวนที่ต๎องดําเนินการทันที ระยะตํอไปที่
ต๎องแก๎ไขปัญหาพื้นฐานที่ค๎างคาอยูํ และระยะยาวที่ต๎องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ดังนี้
6.1 ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะพ๎นกําหนด
ภายในสิ้นปีนี้
6.2 สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎จัดทําไว๎ โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให๎ความสําคัญในการ
บูรณาการงบประมาณ และความพร๎อมในการดําเนินงานรํวมนําแหลํงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด๎วย
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมํยั่งยืนหรือสร๎างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรํงใส เป็นธรรมและไมํเลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุ๎นการลงทุนด๎ายการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สํงเสริมการลงทุนไว๎แล๎วให๎เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร๎างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี
6.4 ดูแลเกษตรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน ลดตุ๎นการผลิต การชํวยเหลือในเรื่องปัจจัย
การผลิตอยํางทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการสํงออกเพื่อให๎เกิดความคลํองตัว เชํน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎า
และมาตรฐานการผลิตระดับไรํนา เป็นต๎น
6.6 ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช๎กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตํอการทํองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได๎
6.7 ในระยะยาวตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร๎อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยํางเหมาะสม
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6.8 แก๎ปัญหาน้ําทํวมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไมํให๎เกิดน้ําทํวมรุนแรงดังเชํนปี 2554 สํวนภาวะภัยแล๎งนั้นรัฐบาลจะเรํงดําเนินการสร๎าง
แหลํงน้ําขนาดเล็กให๎กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําได๎ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหวํางน้ํามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท รวมถึงการดําเนินการให๎มีการสํารวจและผลิตก๏าซธรรมชาติและ
น้ํามันดิบรอบใหมํทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการให๎มีการสร๎างโรงไฟฟูาเพิ่มขึ้นโดยหนํวยงานของรัฐและ
เอกชน ด๎วยวิธีการเปิดเผย โปรํงใส และเป็นมิตรตํอสภาวะแวดล๎อม พร๎อมกับรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านใน
การพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บอยํางครบถ๎วน โดยปรับปรุงโครงสร๎างภาษีให๎คงภาษีเงินได๎ไว๎
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตํปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีทางด๎านการค๎าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหมํ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย๑สิน เชํน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง
โดยให๎มีผลกระทบตํอผู๎มีรายได๎น๎อยให๎น๎อยที่สุด
รวมทั้งปรับปรุงการลดหยํอนภาษีเงินได๎ให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎มีรายได๎น๎อย และยกเลิกการยกเว๎นภาษี
ประเภทที่เอื้อประโยชน๑เฉพาะผู๎ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวํา 700,000 ล๎านบาท
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข๎างหน๎า อันจะทําให๎เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน๎อยลง โดย
ประมวลหนี้เหลํานี้ให๎ครบถ๎วน หาแหลํงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนให๎นานที่สุด
เพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
- ด๎านการขนสํงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อม
กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให๎รัฐบาลตํอไปทําได๎ทันที
- ด๎านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทําอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทําอากาศยานดอนเมือง
และทําอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให๎สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- ด๎านการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสํงสินค๎าทางลําน้ําชายฝั่งทะเล เพื่อลดต๎นทุนระบบโล
จิสติกส๑ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทําเรือแหลมฉบัง ทําเรือชายฝั่งอําวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให๎
ทําเรือในลําน้ําเจ๎าพระยาและปุาสักมีการใช๎ประโยชน๑ในการขนสํงสินค๎าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทําเรือ
แหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรํองน้ําลึก
6.13 ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนํวยงานใน
ระดับนโยบาย หนํวยงานกํากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนํวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทํา
หน๎าที่กําหนดมาตรฐานการให๎บริการและความปลอดภัย โครงสร๎างอัตราคําบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชํวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให๎เป็นโครงขํายหลักของประเทศ
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6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ กําหนดเปูาหมายและ
มาตรการที่จะแก๎ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจ
แตํละแหํงให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ปัจจุบัน
6.15 ในด๎านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญํ คือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎าเกษตรให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ
6.16 ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
อาทิ สํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง สํงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช๎การออกแบบและสร๎างสรรค๑ เป็นต๎น
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง สามารถ
แขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.18 สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจัง
ซึ่งจะทําให๎ทุกภาคเศรษฐกิจก๎าวหน๎าไปได๎ทันโลกและสามารถแขํงขันในโลกสมัยใหมํได๎
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความรํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง ( ACMECS) แผนความรํวมมือแหํงอําวเบงกอลสําหรับความรํวมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมํบทความเชื่อมโยงในอาเซียน
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดํานการค๎าชายแดนและโครงขํายการคมนาคมขนสํง
บริเวณประตูการค๎าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข๎ามแดน พัฒนา
ระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให๎ความสําคัญกับดํานชายแดนที่สําคัญ 6 ดําน ได๎แกํ
ปาดังเบซาร๑ สะเดา อรัญประเทศ แมํสอด บ๎านคลองลึก และบ๎านคลองใหญํ
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุํงเปูาหมายให๎ไมํต่ํากวํา 1% ของ
รายได๎ประชาชาติ และมีสัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เพื่อให๎ประเทศ
มีความสามารถในการแขํงขัน
8.2 สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ เชํน ด๎านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต๑
ไฟฟูา การจัดการน้ําและขยะ ใช๎ประโยชน๑จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จําเป็นจะต๎องซื้อวัสดุอุปกรณ๑หรือเทคโนโลยีจากตํางประเทศ จะให๎มีเงื่อนไขการถํายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ในอนาคตด๎วย
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ๑ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว๑ปุา โดยให๎
ความสําคัญในการแก๎ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร๎อมสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม๎จากปุาธรรมชาติ
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9.2 ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก๎ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎ เชํน การกําหนดเขตปุาชุมชนให๎ชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให๎มี
แผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อให๎การจัดทําแผนงานไมํเกิดความซ้ําซ๎อนมีความเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ
9.4 เรํงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด๎วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให๎ดําเนินการ สํวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให๎ทิ้งในบํอขยะอุตสาหกรรมที่สร๎างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนา
ระบบตรวจสอบไมํให๎มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช๎มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เด็ดขาด
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคําตอบแทนบุคลากรภาครัฐให๎เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อสร๎างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต๎นทุนดําเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว๎ในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้งแตํระยะเฉพาะหน๎าไปตามลําดับความจําเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให๎สามารถดําเนินการได๎
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริหารสาธารณะได๎รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให๎เจ๎าหน๎าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช๎อํานาจโดยมิชอบกํอให๎เกิดการทุจริต หรือ
สร๎างความเสียหายแกํประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
สํวนในระยะเฉพาะหน๎า จะเน๎นการปรับปรุงหนํวยงานให๎บริการด๎านการทําธุรกิจ การลงทุน และด๎าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ
10.3 เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสํงเสริมให๎มีการนําระบบพิทักษ๑คุณธรรมมาใช๎ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ๎าหน๎าที่ฝุายตําง ๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน๑ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวําเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเรํงดํวนแหํงชาติ และเป็นเรื่องที่ต๎อง
แทรกอยูํในการปฏิรูปทุกด๎าน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ล๎าสมัย ไมํเป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ และเป็นอุปสรรคตํอการบริหารราชการแผํนดิน
โดยจะใช๎กลไกของหนํวยงานเดิมที่มีอยูํ และระดมผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู๎
เรํงดําเนินการ
11.2 ในระยะตํอไป จะจัดตั้งองค๑กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ
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ยุทธศาสตร์หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มี 9 ด๎าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร๑สร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร๑การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร๑ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให๎เกิดประโยชน๑กับ
ประชาชนในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง
8. ยุทธศาสตร๑ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร๑ในการปราบปรามการทุจริต คอร๑รัปชั่นอยํางยั่งยืน
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร๑ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุํงสูํ
วิสัยทัศน๑ระยะยาว ที่ทุกภาคสํวนในสังคมไทยได๎เห็นพ๎องรํวมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน๑ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว๎
วํา “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหํงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูํในสภาวะแวดล๎อมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มี
ความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน อยูํบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขํงขันได๎ในเวทีโลก สามารถอยูํใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี”
(3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย
 วิสัยทัศน๑ (Vision)
“ศูนย๑กลางการสร๎างสรรค๑เศรษฐกิจการเกษตรและการทํองเที่ยวระดับนานาชาติ”
นิยาม : ”ศูนย๑กลางการสร๎างสรรค๑เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุํมจังหวัดให๎เป็นศูนย๑กลางการผลิตทาง
การเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต๎น) และอุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการผลิตสินค๎
าสําเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน๎นที่พืชและสัตว๑เศรษฐกิจศักยภาพสําคัญของกลุํมจังหวัด ได๎แกํ
ยางพารา ปาล๑มน้ํามัน ไม๎ผลและกุ๎งทะเลและการเป็นแหลํงเรียนรู๎สําคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการ
เกษตรและสร๎างสรรรค๑ให๎เกิดมูลคําเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํที่สามารถดําเนินการได๎
ในระดับพื้นที่บูรณาการรํวมกับภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นให๎สามารถสร๎างงาน สร๎างอาชีพและเป็นกลจักรสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
นิยาม : ”ศูนย๑กลางการทํองเที่ยวระดับนานาชาติ” แหลํงทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดเป็นจุดมุํงหมายปลายทางที่
นักทํองเที่ยวทั่วโลกต๎องการมาเยี่ยมเยือน และการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดเป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
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ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องและสร๎างมูลคํา คุณคํา ตลอดจนสร๎างรายได๎ และกระจายรายได๎ สูํชุมชนบนฐาน
ของการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
 เปูาประสงค๑รวม
1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล๑มน้ํามันมีศักยภาพในการแขํงขันและสร๎างมูลคําเพิ่ม แกํระบบ
เศรษฐกิจ
2) การทํองเที่ยวได๎รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให๎มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
3) ไม๎ผลและสินค๎าประมงปลอดภัยตํอการบริโภคและมีศักยภาพในการสํงออก
4) การคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส๑ของกลุํมจังหวัดสามารถรองรับการค๎าการลงทุน การทํองเที่ยว
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ประเด็นยุทธศาตร๑
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคําพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล๑มน้ํามัน
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 2
การพัฒนาการทํองเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ๑ของพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 การพัฒนาไม๎ผลและการประมงให๎ปลอดภัยและมีศักยภาพในการสํงออก
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 4 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส๑
ให๎รองรับการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(4) แผนพัฒนาจังหวัด
 วิสัยทัศน๑ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช
“นครแหํงการเรียนรู๎ เกษตร ทํองเที่ยว นําอยูํ ชุมชนเข๎มแข็ง”
 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
1. นครแหํงธรรม นครแหํงศรัทธา
2. นครเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม
3. นครหัตถศิลป์ หัตถกรรม
4. ตลาดกลางสินค๎าเกษตร ศูนย๑กลางการคมนาคมขนสํง และกระจายสินค๎าของภาคใต๎
 ประเด็นยุทธศาตร๑ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนํา
นวัตกรรมเกษตรมาใช๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มผลผลิตและสร๎างรายได๎
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร๎าง
อาชีพและรายได๎ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดล๎อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและการใช๎พลังงานสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย๑กลางการกระจายสินค๎าและโลจิสติกส๑ชั้นนําของภูมิภาค ได๎มาตรฐาน ลดต๎นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนสํง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู๎และภูมิปัญญา เพื่อการอยูํดี มีสุข
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 เปูาประสงค๑รวม (วัตถุประสงค๑) (Objective)
1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคํามาตรฐานการศึกษา
2. รักษาฐานรายได๎เดิมและเพิ่มรายได๎ใหมํ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น
4. ระบบการผลิตและการขนสํงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559 - 2561
 วิสัยทัศน์
“องค๑กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 พันธกิจ
1. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรรายยํอย พัฒนาองค๑ความรู๎ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน และความต๎องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพิ่มมูลคําการผลิต ด๎านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
3. สํงเสริมการผลิตและจําหนํายสินค๎าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใชํอาหาร และพลังงานทดแทน
4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
5. จัดให๎มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ําเพื่อการเกษตรอยํางทั่วถึงและเพียงพอ
6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว เพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีของจังหวัด
7. สํงเสริมการลงทุน การพาณิชย๑ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว
8. สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับองค๑ความรู๎ใหมํ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนารํวมระหวํางนักวิชาการและชุมชน โดยให๎ความสําคัญกับความสอดคล๎องกับความต๎องการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน
9. พัฒนาความเชื่อมโยงระบบขนสํงและระบบโลจิสติกส๑
 เปูาหมายการพัฒนา
1. รายได๎ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร๎อยละ 10 ตํอปี
2. ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑จากที่ดินอยํางเป็นธรรม ที่ดินมีคุณคําและได๎รับประโยชน๑มากขึ้น
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนําทํองเที่ยวติดอันดับของภาคใต๎
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให๎ความสําคัญกับการเพิ่มมูลคํา
การค๎าการลงทุนของจังหวัด

32

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 พันธกิจ
1. ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑
2. สํงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต๎นน้ําและลุํมน้ําอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎มีระบบชํวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณ๑-เตือนภัยน้ําแล๎งและน้ําทํวม สํงเสริมให๎มีระบบการจัดการน้ําเสีย
3. สํงเสริมให๎มีมาตรการควบคุมการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให๎อยูํในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
4. สํงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังคํานิยมการบริโภค อยํางพอเพียงและยั่งยืน การสร๎าง
เครือขํายชุมชน เพื่อการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชน
5. สํงเสริมให๎ชุมชน หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร๎างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย
ขยะอิเล็กทรอนิกส๑ ขยะติดเชื้อ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหลํงกําเนิด
สนับสนุนการสร๎างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให๎มีระบบเก็บขนและกําจัดขยะแบบรวมศูนย๑
6. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ทั้งด๎านวิชาการ บุคลากร และสร๎างจิตสํานึก
ของชุมชนในการมีสํวนรํวมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
7. สํงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช๎พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
8. สนับสนุนสํงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
9. ผลักดันให๎มีระบบคุ๎มครองสิทธิชุมชนและการแบํงปันผลประโยชน๑ที่เป็นธรรม อนุรักษ๑ฟื้นฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท๎องถิ่น เพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน๑ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
 เปูาหมายการพัฒนา
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน๑อยํางยั่งยืน ประชาชนมีการดํารงชีวิต
อยูํอยํางมีความสุขภายใต๎คุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช๎พลังงาน และมีพลังงานใช๎อยํางเพียงพอ
4. คุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และองค๑กรภาคประชาสังคมให๎มีศักยภาพรองรับการพัฒนาทุกด๎าน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในแล
ะนอก
ระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น สํงเสริมให๎เยาวชน ประชาชน ใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร๎างสรรค๑อยํางฉลาดเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎
3. รณรงค๑ให๎เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนให๎ถูก
สุขลักษณะ
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4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข สํงเสริมการบริหารจัดการแพทย๑แผนไทย (แพทย๑
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
5. รณรงค๑ ปูองกัน ควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผู๎เสพผู๎เกี่ยวข๎อง
ให๎น๎อยลง
6. รณรงค๑ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไมํติดตํอ เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด๎วยโรคอุบัติใหมํ
7. สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน
8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมออกกําลังกายและเลํนกีฬา จัดหาสถานที่
จัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง
9. สํงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู
ตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรํสูํสังคมโลก
10. สงเคราะห๑และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพา
ตนเองได๎
11. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อความเข๎มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใช๎แผนชุมชน
สํงเสริมกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน
 เปูาหมายการพัฒนา
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข
2. ประชาชนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่
วถึงเป็นธรรมและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ๑
ที่เหมาะสมในทุกชํวงวัย
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข๎าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพลดลง
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธกิจ
1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยํางทั่วถึง
2. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและครบถ๎วนเพียงพอ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึงทุกพื้นที่
 เปูาหมายการพัฒนา
1. มีระบบโครงสร๎างพื้นฐาน ที่ได๎มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ
การขนสํงอื่น รวมทั้งเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พันธกิจ
1. รณรงค๑สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ ปลูกฝังจิตสํานึก คํานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลให๎แกํเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสํวน
2. พัฒนาการบริหารจัดการองค๑กรตามหลักธรร
มาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส สนับสนุนให๎
ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางคุ๎มคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกํประชาชน
3. พัฒนาและสํงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎
กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค๑กรอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง เพื่อเสริมสร๎างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
 เปูาหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น
2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการแก๎ปัญหาและให๎บริการประชาชน
3. มีการบริหารจัดการที่โปรํงใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีสํวนรํวมของทุกภาคีในการพัฒนา

(6) แนวทางดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
▪ กลุํม อปท.ที่ต๎องเสริมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ผลกระทบ
แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
เส๎นทางคมนาคมไมํครอบคลุมและทรุดโทรม
-สนับสนุนงบประมาณกํอสร๎างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให๎ได๎มาตรฐาน โดยให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด
-ให๎ อบจ.เป็นเจ๎าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค๑รวม
โดยดําเนินการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ
สถานีให๎บริการด๎านพลังงานไมํเพียงพอ ปิดบริการเร็ว -สนับสนุนให๎มีการใช๎พลังงานทางเลือก
พื้นที่ดํานชายแดนมีความคับแคบไมํสามารถรองรับ
-ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อจัดให๎มีศูนย๑บริการ
การจราจรในชั่งโมงเรํงดํวน
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) การตรวจ
ปลํอยจุดเดียว (Single Services Inspection) และ
ดํานศุลกากรแบบ Single window
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▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านการค๎าและการลงทุน
ผลกระทบ
อุปสรรคในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน

ผู๎ประกอบการขาดความรู๎ความเข๎าใจเรื่องกฎระเบียบ
พิธีศุลกากรสํงผลให๎มีการลักลอบทําการค๎าตามแนว
ชายแดน
ไมํมีจุดกระจายสินค๎าและศูนย๑บริการแบบเบ็ดเสร็จ

สินค๎าและการบริการที่แตํละประเทศมีลักษณะ
คล๎ายกัน

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพรํข๎อมูล

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-สนับสนุนให๎สถาบันการเงินผํอนปรนการปลํอยสินเชื่อ
ในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยาย
และปรับปรุงเทคโนโลยีใหมํในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
-สนับสนุนแหลํงเงินทุนสําหรับเกษตรกร
-ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจทางด๎านการค๎าการลงทุนและเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากร
-สํงเสริมการดําเนินการกํอสร๎างศูนย๑กระจายและสํง
สินค๎าและศูนย๑บริการเบ็ดเสร็จโดยให๎ อปท. อํานวย
ความสะดวกในเรื่องข๎อมูลข๎อเสนอแนะ และประสาน
ให๎เอกชนดําเนินการ
-จัดทําผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่
การค๎าและการลงทุน
-สํงเสริมและพัฒนาด๎านการรวมกลุํมผู๎ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุํมเครือขํายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให๎ผู๎ประกอบการมีความเข๎มแข็งและ
สามารถเพิ่มอํานาจตํอรองรับผู๎ค๎ารายใหญํได๎
-เรํงรัดให๎มีการจัดทําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีให๎ครอบคลุํมทุก อปท.เชํน ภาษีโรงเรือน ภาษี
ปูาย เป็นต๎น
-อํานวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค๎า
(อบจ.)
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▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านการทํองเที่ยว
ผลกระทบ
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหลํง
ทํองเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว/การ
บํารุงรักษาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยว

การประชาสัมพันธ๑ไมํตํอเนื่อง/สิ่งอํานวยความสะดวก
เชํน ปูายชี้ทาง และศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวไมํได๎
มาตรฐาน

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-พัฒนาการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นระบบ
และมีคุณภาพ ได๎แกํ การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ การสร๎างเส๎นทางเครือขํายทํองเที่ยว/กิจกรรม
ทํองเที่ยวรํวมกันระหวําง อปท.ที่มีแหลํงทํองเที่ยว/
กิจกรรมทํองเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่
อยูํติดกัน การจัดการความรู๎ด๎านการทํองเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการทํองเที่ยวให๎มีความยั่งยืน
และเกิดมูลคําเพิ่ม เป็นต๎น
-พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวทุกภาคสํวนให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ ในด๎านการให๎บริการและด๎านภาษา
เพื่อเป็นการสร๎างมาตรฐานและความประทับใจแกํ
นักทํองเที่ยว
-ประสานทุกภาคสํวนให๎บํารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว โดยนําการจัดการความรู๎มาใช๎ในการ
ดําเนินงาน
-จัดเก็บภาษีจากการทํองเที่ยว
-เพิ่มชํองทางในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวและ
กิจกรรมการทํองเที่ยวในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ เว็บไซต๑
สื่อวิทยุ และโทรทัศน๑
-จัดทําปูายชี้ทาง/แผนที่ทํองเที่ยวสองภาษา
-จัดตั้งศูนย๑บริการนักทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐานและมี
เจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศให๎บริการ
-ประชาสัมพันธ๑ให๎นักทํองเที่ยวทราบถึงระเบียบและ
กฎจราจรของประเทศไทย และกําชับให๎เจ๎าหน๎าที่ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องเข๎มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของ
นักทํองเที่ยว
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▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านการศึกษา
ผลกระทบ
เจ๎าหน๎าที่และประชาชนสํวนใหญํไมํสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ๎านในการ
สื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

การสืบค๎นข๎อมูลของหนํวยงานในประเทศมีอยูํอยําง
จํากัดเนื่องจากการจัดทําข๎อมูลไมํเป็นระบบและมี
ความล๎าหลัง
การเรียนการสอนของไทยไมํสอดคล๎องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน

▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านสาธารณสุข
ผลกระทบ
ปัญหาโรคติดตํอ โรคระบาด และสุขอนามัย

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-สนับสนุนให๎สถาบันทางการศึกษาเรํงรัดพัฒนา
เยาวชนให๎สามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
-จัดสรรงบประมาณในการจ๎างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพื่อนบ๎าน/ครูชาวตํางชาติให๎
เพียงพอกับความต๎องการของโรงเรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตํางประเทศโดยเน๎น
ที่การฟังและพูดเพื่อติดตํอสื่อสารกับชาวตํางชาติ
-สร๎างชํองทางการติดตํอสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมี
การปรับเปลี่ยนข๎อมูลให๎มีความทันสมัยอยูํเสมอ
-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให๎สอดคล๎องกับประเทศ
สมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาตํอ
-สํงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพื่อน
บ๎าน
แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-สํงเสริมด๎านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด๎าน ได๎แกํ
1) การสุขศึกษา (Health Education)
2) โภชนาการ (Nutrition)
3) การจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล
4) การเฝูาระวังโรคประจําถิ่น
5) การสร๎างเสริมภูมิคุ๎มกันโรค (Immunization)
6) การอนามัยแมํและเด็กและการวางแผนครอบครัว
(Maternal Child Health and Family Planning)
7) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน 8) การจัดหายาที่
จําเป็น (Essential Drugs)
9) สุขภาพจิต (Mental Health)
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health)
11) การอนามัยสิ่งแวดล๎อม
(Environmental
Health)
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ผลกระทบ

▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านสิ่งแวดล๎อม
ผลกระทบ
ปัญหาขยะ แหลํงน้ําเนําเสีย มลพิษทางอากาศ การ
รุกรานที่ดินทํากิน และการทําลายทรัพยากรปุาไม๎

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
12) การคุ๎มครองผู๎บริโภค (Consumer Protection)
13) การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไมํติดตํอ
(Accident and Noncommunicable Disease
Control)
14) การปูองกันและควบคุมโรคเอดส๑ (AIDS)
-วางแผนรองรับการเข๎ามาของแรงงานและ
นักทํองเที่ยวโดยการจัดตั้งหนํวยงานเพื่อรองรับการ
ตรวจโรค ปูองกันโรค และรักษาโรค
-กําหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลํงเสื่อมโทรมที่มีความ
เสี่ยงด๎านสุขภาพและยาเสพติดอยํางจริงจัง
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎านซึ่งอยูํในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขให๎เป็นกําลังสําคัญของ อปท.

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให๎ อบจ.เป็นแมํ
ขํายในการสร๎างโรงกําจัดขยะรวม และการแยกขยะ
-วางระบบกําจัดน้ําเสียรวมในเขต อปท.
-ออกข๎อบัญญัติและเทศบัญญัติด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรต๎นน้ํา และบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เข๎มงวด
-จัดการที่ดินทํากิจและแบํงเขตพื้นที่ปุาอุทยานและปุา
สงวนให๎มีความชัดเจน
-สํงเสริมการศึกษาและการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
เรื่องการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น เชํน การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาปุาและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน
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▪ กลุํม อปท. ที่ต๎องสํงเสริมด๎านอัตลักษณ๑
ผลกระทบ
การสํงเสริมอัตลักษณ๑ของตนเองและการเรียนรู๎อัต
ลักษณ๑ของประเทศเพื่อนบ๎าน “รู๎เขา รู๎เรา”

แนวทางการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรม
-สํงเสริมให๎สถาบันการศึกษาเป็นหนํวยงานหลักในการ
ถํายทอดอัตลักษณ๑ของชุมชน – อาเซียน และเผยแพรํ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ๎าน
-ปลูกฝังอัตลักษณ๑ที่สําคัญให๎แกํเด็กและเยาวชน เชํน
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท๎องถิ่น การแตํงกาย
การละเลํนพื้นบ๎าน อาหาร และขนมไทย
-สํงเสริมการศึกษาและค๎นคว๎าถึงแหลํงที่มาของ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงให๎รู๎สึกผูกพันเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
-จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรํประวัติศาสตร๑และอัต
ลักษณ๑ของท๎องถิ่น
-จัดทําพิพิธภัณฑ๑พื้นบ๎านหรือจดหมายเหตุ หอสมุด
ท๎องถิ่น เพื่อแพรํอัตลักษณ๑ความเป็นไทย
-สํงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ๑
ระหวํางไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เชํน การ
จัดการแขํงขันกีฬาพื้นบ๎าน

(7) นโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลร่อนพิบูลย์ ตามที่ได๎แถลงตํอสภาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑เมื่อวันจันทร๑
ที่ 27 มิถุนายน 2554 ดังนี้
1) นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร: การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีเป็นเครื่องมือหลัก
ในการบริหาร
1.1 พัฒนาองค๑กรเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ให๎เป็นองค๑กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่ดีและเป็นหนํวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด๎วยการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสมาชิกสภาเทศบาล ข๎าราชการ
พนักงานและลูกจ๎าง อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ พร๎อมทั้งสร๎างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแตํละด๎านให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุดตํอประชาชน
1.2 สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมทางการบริหารและการเมือง ภายใต๎ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข โดยพัฒนากลไกการทํางานในระบอบสภาท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่นควบคูํไป
กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม
1.3 สนับสนุนการพัฒนาองค๑ความรู๎ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช๎กับการ
พัฒนาองค๑กรในมิติตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการท๎องถิ่นรํวมกับหนํวยงาน องค๑กรและ
สถาบันการศึกษาระดับท๎องถิ่นและระดับตําง ๆ
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1.4 จัดสร๎างสํานักงานแหํงใหมํเพื่อรองรับการขยายตัวของบุคลากรรวมถึงบทบาทและ
ภาระหน๎าที่ ซึ่งเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑จะต๎องรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคต
2) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา: มุํงพัฒนาเพื่อสร๎างความเป็นเลิศทางการศึกษา
2.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนย๑เด็กเล็กในชุมชนให๎มีมาตรฐานและสภาพแวดล๎อมที่ดี
มีการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ๑ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร๎อมของเด็กกํอนเข๎าสูํระบบ
โรงเรียน
2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให๎ได๎มาตรฐานสากลและมุํงสูํความ
เป็นเลิศทางวิชาการ สํงเสริมคุณภาพนักเรียนโดยการขยายโอกาสทางการศึกษาให๎หลากหลาย สํงเสริมการเรียนรู๎
จากประสบการณ๑ตรง การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้งในด๎านการ
พัฒนาบุคลากรให๎เป็นผู๎ที่มีความรอบรู๎ในทางวิชาการและสามารถถํายทอดความรู๎สูํผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี พัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีความสุขในการเรียนรู๎และเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
ตํอไป
2.3 สํงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาลในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให๎ได๎ครูดี ครูเกํง มีคุณธรรมและมีคุณภาพควบคูํไปกับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให๎แกํ
สถานศึกษา
2.4 สํงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู๎สูงอายุ เพื่อให๎
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได๎เลํนกีฬาและออกกําลังกายอยํางทั่วถึง เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี
มุํงเน๎นการปลูกฝังความมีน้ําใจเป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน
2.5 สํงเสริมการเลํนกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศ โดยจัดให๎มีการแขํงขันรวมถึง
การสนับสนุนให๎สํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันประเภทตําง ๆ ในทุกระดับ
3) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม: มุํงเน๎น ประชาชน คือ หัวใจของการบริการ
3.1 รณรงค๑สํงเสริมกระบวนการสร๎างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร๎างวินัยและจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชน
3.2 พัฒนาองค๑ความรู๎สูํชุมชน สร๎างชุมชนเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
ที่มุํงเน๎น คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา
3.3 สํงเสริมการจัดทําแผนแมํบทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุํมทางสังคม
องค๑กรชุมชน เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนและการสร๎างเครือขํายการพัฒนาสังคมที่สอดคล๎องกับมิติความเป็น
เมืองนําอยูํ ชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ภาคประชาชนและชุมชน
3.4 สํงเสริมการพัฒนาทักษะและการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค๑ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่
จําเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ และเชื่อมโยงการทํางานด๎านสวัสดิการสังคม
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องศูนย๑บริการชุมชนแบบมีสํวนรํวม
3.5 สํงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค๑กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดําเนินกิจกรรม
และโครงการตําง ๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนเพื่อพัฒนา ยกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสูํทิศทางของเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน
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3.6 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด๎านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน สร๎างเครือขํายด๎านตํารวจชุมชนและงานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
4) นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว: ให๎ความรู๎ เสริมอาชีพ มีรายได๎ที่ยั่งยืน
4.1 สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท๎องถิ่น
4.2 พัฒนายกระดับและกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนากระบวนการสร๎างระบบเศรษฐกิจชุมชน
4.3 สํงเสริมกิจกรรมที่สอดคล๎องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อยูํบนพื้นฐานของการประกอบ
สัมมาอาชีพที่รู๎จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ๎มกัน ด๎วยความรู๎และคุณธรรมเป็นปัจจัยหนุนเนื่องเพื่อนําไปสูํ
การอยูํในสังคมที่ยั่งยืน
5) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน: น้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
5.1 ดําเนินการสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนนทุกสายในเขตเทศบาลให๎มีความสมบูรณ๑เพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
5.2 ดําเนินการเรํงรัด ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให๎ทั่วถึง เพียงพอกับความต๎องการ
5.3 จัดหาน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคให๎กับพี่น๎องประชาชนในเขตเทศบาลอยํางทั่วถึงและ
เพียงพอ
6) นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น : อนุรักษ๑ศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ๑และโดดเดํนของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
6.1 สํงเสริมบทบาทของสถาบันครอบครัวรํวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังคํานิยมและจิตสํานึกที่ดีของเด็กและเยาวชน
6.2 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
และการพัฒนาศาสนสถาน
6.3 สนับสนุน สํงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
6.4 สํงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎มี
ความก๎าวหน๎า มีการค๎นคว๎า ฟื้นฟูและพัฒนาพร๎อมทั้งตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
7) นโยบายด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : เมืองนําอยูํ ผู๎คนนํารักและมี
ความสุขอยํางยั่งยืน
7.1 ดําเนินการให๎บริการทางด๎านสาธารณสุข จัดระบบหลักประกันสุขภาพให๎สามารถเป็น
หนํวยงานที่ให๎บริการด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพและเป็นสถานพยาบาลเบื้องต๎นได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ จัดสร๎างศูนย๑บริการทางการแพทย๑ครบวงจร คลินิกนอกเวลา มีรถพยาบาลฉุกเฉินบริการประชาชนใน
เขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง
7.2 เรํงรัดและขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสูํประชาชนอยํางทั่วถึง โดยให๎ความสําคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร กลุํมสตรีอาสาสมัคร การฝึกอบรมอสม.และการฝึกอบรม ทบทวน การเพิ่มพูนความรู๎โดยการ
ทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อสร๎างบุคลากรที่ทําหน๎าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนางานด๎าน
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยมีศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน เป็นศูนย๑กลาง
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7.3 พัฒนา ปรับปรุงงานด๎านการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยให๎ทั่วถึงและเรํงรัด
โครงการตําง ๆ เพื่อให๎เกิดจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ-กําจัดขยะมูลฝอยอยํางมีระบบ
7.4 ดําเนินการเรํงรัด พัฒนาตลาดสด หาบเรํ แผงลอยให๎ถูกสุขลักษณะทั้งด๎านสถานที่และด๎าน
สุขาภิบาลอาหารเพื่อให๎ประชาชนได๎บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดภัยจากสารพิษ
7.5 ดูแลสํงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให๎สมบูรณ๑ แข็งแรง ทุกกลุํมอายุอยํางทั่วถึง
และเทําเทียม โดยเน๎นการปูองกันมากกวําการรักษา
7.6 รณรงค๑สํงเสริมการสร๎างจิตสํานึกสาธารณะทางด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและพลังงานแกํประชาชนและชุมชน
7.7 สํงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ที่มุํงไปสูํการลดสภาวะโลกร๎อน
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4.6 แผนที่ยุทธศาสตร๑ ไม่ใช้แล้ว

วิสัยทัศน๑

พันธกิจ

เปูาประสงค๑

ยุทธศาสตร๑

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของเทศบาลตําบลรํอน
พิบูลย๑
Strategy Map
รํอนพิบูลย๑เมืองนําอยูํ ผู๎คนมีความสุขอยํางยั่งยืน
มีอัตลักษณ๑ทางวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนเข๎มแข็ง
ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล
สํงเสริมและ
สนับสนุน
งานด๎านการ
พัฒนา
คุณภาพ
ประชาชนมี
ชีวิตของ
คุประชาชน
ณภาพ
ชีวิตที่ดี

สํงเสริมและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพ
ชุมชนให๎มี
ความ
ชุเข๎มมชนมี
แข็ง
ความ
เข๎มแข็ง

พัฒนาด๎าน
คุณภาพ
ชีวิต

พัฒนาด๎าน
ความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน

-ก สํงเสริม
การจัดการ
กิจกรรม
ทางการ
ศึกษา
-dสํงเสริม
สุขภาวะ
ของ
ประชาชน
ทุกด๎าน
-ก พัฒนา
ระบบ งาน
สวัสดิการ
สังคม
-กสนับสนุน

-ก พัฒนา
ศักยภาพ
ของกลุํม/
ชุมชนอยําง
ตํอเนื่องและ
มี
ประสิทธิภา
พ
-ก สํงเสริม
เศรษฐกิจ
และ
สนับสนุน
กลุํมอาชีพ
-ก สํงเสริม
และ

อนุรักษ๑
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธร
ขนบธรรมเ
รม ภูมิ
นีปัยญมญา
ประเพณี
ท๎องถิ่น
ศิและสํ
ลปะงเสริม
วัการกี
ฒนธรรม
ฬาาน
พัฒนาด๎
ได๎รับการสืบ
การกีฬา
สาน มี
ศาสนา
กิจกรรม
วัฒนธรรม
กีฬาที่
และภูมิ
เหมาะสม
-ก
สํงเสริม
ปัญญา
กักิบจกรรม
ท้องถิ่น
ประชาชน
นันทนาการ
ทุกกลุํมนกีฬา
การเลํ
เพื่อสุขภาพ
และพัฒนาสูํ
ความเป็น
เลิศ
-ก สํงเสริม
การอนุรักษ๑
ถํายทอด
สืบสาน
กิจกรรม
ทางด๎าน
ศาสนา

จัดให๎มีและ
บํารุงรักษา
ระบบ
สาธารณูปโ
ภคและ
มีโครงสร๎าง
สาธารณู
พื้นฐาน ปโ
ภคพื้นฐานที่
ได๎มาตรฐาน
อยํางทั่วถึง
พัฒนาด๎าน
และ
สาธารณูปโ
เพียงพอ
ภคและ
โครงสร๎าง
พื้นฐาน
-กกํอสร๎าง
ปรับปรุง
บํารุงรักษา
ระบบ
คมนาคม
ขนสํงให๎
สะดวกและ
ครอบคลุม
-กปรับปรุง
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟูา
สาธารณะ
ทั่วถึง
-ก พัฒนา

พัฒนา
องค๑กรด๎วย
หลัก
ธรรมาภิ
บาล
การบริหาร
กิจการ
เทศบาลมี
ประสิทธิภา
พและ
พัฒนาด๎าน
เป็นไปตาม
การบริหาร
หลักธรร
จัดการที่ดี
มาภิบาล
-ก สร๎าง
ระบบการ
บริหาร
จัดการและ
การ
ปฏิบัติงานที่
มี
ประสิทธิภา
พ
-ก สร๎าง
จิตสํานึก
และพัฒนา
ขีด
ความสามาร
ถของ
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ส่วนที่ 5
แนวทางการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ที่จะดําเนินการไปสูํการปฏิบัติได๎นั้น ต๎องมีการ
ติดตามและประเมินผลอยํางเป็นขั้นตอน ในการวัดระดับความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของแผนพัฒนา ซึ่ง
เทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ได๎กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไว๎ ดังตํอไปนี้
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึง่ ประกอบด๎วย
สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวน 3 ทําน
ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวน 2 ทําน
หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
กรรมการ
จํานวน 2 ทําน
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวน 2 ทําน
ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จํานวน 2 ทําน
โดยให๎คณะกรรมการเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑จะมีการกําหนด
รูปแบบที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวําการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูํภายใต๎
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว๎หรือไมํ และผลของการดําเนินโครงการนั้นได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่ได๎วางไว๎
หรือไมํ ทั้งนี้ การติดตาม จะเป็นการตรวจสอบในระหวํางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การ
ประเมินผล จะเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแล๎วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น
เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามประเมินผลให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวํา 30 วัน
- แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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5.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ ประกอบด๎วย
สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
- นายชัยวัฒน๑ พิบูลย๑
- นางนันทา เทิดรัตนพงศ๑
- นางเกษร คงชาญกิจ
ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
- นายสมพร สุขสวัสดิ์
- นายทวี จบฤทธิ์
หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
กรรมการ
- ผู๎อํานวยการกองชําง
- ผู๎อํานวยการกองคลัง
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
- นายนิคม ศรศิลป์
- นางสาวโสภา พิบูลย๑
ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
- ท๎องถิ่นอําเภอรํอนพิบูลย๑
- นายสมบูรณ๑ ศิริโชติ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ได๎มีมติ
ให๎นายนิคม ศรศิลป์ เป็นประธานกรรมการ และนางสาววิไลลักษณ๑ ปุูยมนต๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ข๎างต๎นได๎กําหนด
ให๎มกี ารติดตามและประเมินผล ฯ ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคม
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล โดยสํวนมากจะใช๎การประเมินผลจากการสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุํมตัวอยําง เชํน สุํมจากประชาชน เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการ เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบโครงการโดย
การใช๎แบบสอบถามและจะประเมินผลโครงการในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนรายงาน และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
การติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลรํอนพิบูลย๑ได๎กําหนดให๎มีปีละ 2 ครั้ง แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2546 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข๎อ 30 (5) ได๎กําหนดให๎มีการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร๎อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนทราบอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
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