ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
เรื่อง ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561)
-----------------------------------ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 (4) และขอ 23 (3) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 องคก ารบริหารสวนตําบลปางตาไว จึง อนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป (พ.ศ.2557 - 2561)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556

(นายปณยา ประดาพล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว

ราง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557–2561)
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว

จัดทําโดย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว

ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร

สารบัญ
หนา
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล

1
5
24

คํานํา
องคก รปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจสําคัญ ในการปฏิบัติง านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
อนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคได อย างเทา ทัน กับ การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัด สรรทรัพยากรที่ มี อยู อย างจํ ากั ดได อย างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณ
นั้น
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาง
ตาไว จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป (พ.ศ.2557 – 2561) ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวใหมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอ
ปญหาความตองการของประชาชนตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
30 มีนาคม 2556

คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว (พ.ศ.2557 – 2561) นับเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีพื้นฐานมาจากนโยบายของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ปญหาความตองการของประชาชน ประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล และแผน
ชุ ม ชน โด ยที่ ป ระชา ชน และ ทุ ก ภา คส ว นทั้ ง ภาครั ฐแล ะเอ กชน
ได เ ข า มา มี ส ว นร ว ม
โดยองคก ารบริห ารสวนตํ าบลปางตาไว ไดจัดเวทีป ระชาคมเพื่อรับ ทราบป ญ หา ความตองการ ของ
ประชาชน เพื่อนําขอมูลมากําหนดประเด็นการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไว (พ.ศ.2557 – 25561) จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายการพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติ ซึ่งคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพปญหา ศักยภาพ และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
เปนหลัก มีความสอดคลองเชื่อมโยง ภายใตกรอบแนวคิด ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
องคก ารบริหารสวนตําบลปางตาไว ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หัวหนาสวนราชการ ผูนําทองถิ่น ประชาคมตําบล และประชาชน
ทุก ทาน ที่ไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาขององคก ารบริห ารสวนตําบล
ปางตาไว จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว จะไดนําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนานี้ไปใชเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ตอไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
30 มีนาคม 2557
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บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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องคกร/กลุมอาชีพในตําบลปางตาไว
ขอมูลรายรับ
ขอมูลรายจาย
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
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บทที่ 1
บทนํา
-------------------------------------------1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละแนวทางการพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชนและนโยบายการพัฒนาทองถิ่น
การจัดทํา แผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น และปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี
ความสําคัญ ตอองคก รปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง ทั้ง นี้ เ นื่องจากแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาเปน
แผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมี ประสิทธิภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึง
เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะ
บรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.2.1 เพื่อลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2.2 เพื่อใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคการ
1.2.3 เพื่อใหการบริหารงานขององคกรเกิดความชัดเจน บรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา
1.2.4 เพื่ออํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่ อแจง แนวทางการพัฒ นาทองถิ่น รั บทราบปญ หา ความตองการ ประเด็นการพัฒ นา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เ หมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เ พื่อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
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สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ
บริห ารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึง พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4.1 บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง
เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผนถา
จุดมุงหมายที่กําหนดมีความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวได
อยางสะดวกและเกิดผลดี
1.4.2 ประหยัด (Economical Operetion) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด
วิธีก ารใหองคก ารบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหง านในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตางๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ
1.4.3 ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เ กี่ยวของกับ การคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลวทําการคาดคะเนเหตุการณ
ในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
1.4.4 เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่
การควบคุม ขึ้น เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการคูกัน
อาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวา แผนกําหนดจุดมุงหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
1.4.5 สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity)
การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผู
ทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคการและ
ยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
1.4.6 พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึง
ความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุมคนงานดวย
เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝก
และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต
1.4.7 พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
ทําใหองคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.4.8 ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกันมี
การจัดประสานงานในฝายตางๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไป และขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
-------------------------------------------2.1 ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุขความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติความเปนมา
แตเ ดิม มีชาวนาคนหนึ่ง ไดม าตัดไมยาง ชาวนาคนนี้มีชื่อวา “ตาไว” เขาไดส รางที่พักแรม
อยูในปา ซึ่งเรียกวา“ปาง”ชาวบานที่ผานมา ผานไปไดพบเห็น จึงเรียกชื่อบริเวณนี้วา“ปางตาไว” แลวตอมามี
ประชาชนอพยพจากทองถิ่นอื่นมาอาศัยอยูมีจํานวนมากขึ้น จึงตั้งเปนหมูบานและใหชื่อ “บานปางตาไว”
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว แตเดิมเปนหมูบานชื่อบานปางตาไว อยูในการปกครอง
ของตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เมื่อป พ.ศ.2517 หมูบานปางตาไว ไดแยกจากตําบล
วังไทร มาอยูในการปกครองของตําบลโพธิ์ทอง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรตอมาป พ.ศ.2524
หมูบานปางตาไวไดแยกออกจากตําบลโพธิ์ทองมาเปนตําบลปางตาไว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
ตอมาไดมีก ารตั้งกิ่ง อําเภอปางศิล าทอง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2536 การปกครองจึงมาขึ้นกับ
กิ่งอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร และกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
ปางตาไว ชั้น 5 (ขนาดเล็ก ) ในป 2540 และประกาศดัง กลาวไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศทั่วไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม2539 มีผลใชบังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ
2540
ที่ตั้ง และอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งอยูเลขที่100
หมูที่ 3 บานเพชรเจริญ อยูหางจากที่วาการอําเภอปางศิลาทองไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 18
กิโลเมตร ตําแหนงที่ตั้งบริเวณพิกัด NT 397712 มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด จํานวน38,859 ไร หรือ
ประมาณ 62.17 ตารางกิโลเมตร ไมร วมพื้นที่ของอุทยานแหงชาติแมวงกในเขตตําบลปางตาไว จํานวน
279,700 ไร หรือประมาณ 447.52 ตารางกิโลเมตร คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด จํานวน318,559 ไร หรือ
ประมาณ 509.69 ตารางกิโลเมตร
 ทิศเหนือ

ติดตอกับ

 ทิศใต

ติดตอกับ

 ทิศตะวันออก

ติดตอกับ

 ทิศตะวันตก

ติดตอกับ

ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร
ตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร
ตําบลหินดาต อําเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกําแพงเพชร
ตําบลแมละมุง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
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แผนภูมิที่ 2.1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดตอขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว

ขนาดพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จัง หวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 38,859 ไร แบงเปนพื้นที่อยูอาศัย จํานวน 5,064 ไร พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 33,795ไรการถือ
ครองที่ดินของเกษตรกรสวนใหญมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเปน ส.ปก. 4-01 จํานวน 28,219ไร และ
ส.ทก. จํานวน 5,576 ไร
ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อหมูบาน พื้นที่อยูอาศัย พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่อยูอาศัย
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่ทั้งหมด
หมูที่
ชื่อหมูบาน
(ไร)
(ไร)
(ไร)
1 บานไพรสวรรค
432
2,158
2,590
2 บานคลองลึกพัฒนา
457
5,046
5,503
3 บานเพชรเจริญ
735
4,780
5,515
4 บานปางตาไว
330
5,482
5,812
5 บานตากฟาพัฒนา
709
4,473
5,182
6 บานปางเหนือ
420
2,829
3,249
7 บานคลองปลาสรอย
433
1,468
1,901
8 บานปางมะละกอ
454
2,653
3,107
9 บานเพชรมงคล
358
1,642
2,000
10 บานปางใหมพัฒนา
423
1,577
2,000
11 บานใหมวงศเขาทอง
313
1,687
2,000
รวม
5,064
33,795
38,859
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5
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ/อุณหภูมิ
ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบทางทิศ
ตะวั น ตกมี เ ทือ กเขาสู ง เปน แหล ง ต น น้ํา สํ า คั ญ หลายสาย และเป น พื้ น ที่ ติ ด เขตอุ ท ยานแหง ชาติ แ ม ว งก
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทําใหสภาพพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว เอื้อตอการทํา
การเพาะปลู ก พื ช ทุ ก ชนิ ด เป น อย า งมาก เนื่ อ งจากมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องลํ า คลองธรรมชาติ สู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 135 เมตร อาศัยน้ําฝนเปนหลัก อุณหภูมิต่ําสุดเดือนธันวาคม เฉลี่ย 20.33 C สูงสุดเดือน
พฤษภาคม เฉลี่ย 30.22 C น้ําฝนเฉลี่ย 5 ป เดือนทีฝ่ นตกมากทีส่ ุดคือ เดือนตุลาคม วัดได 252 ม.ม.
เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีหมูบานที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด จํานวน 11
หมูบาน
ประชากร
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีประชากรทั้งสิ้น 8,235 คน แยกเปน เพศชาย 4,234
คน เพศหญิง 4,001 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 132 คน / ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
2,564 ครัวเรือน
ตารางที่ 2.2 แสดงชื่อหมูบาน ชื่อกํานันและผูใหญบาน จํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมูบาน

กํานัน / ผูใหญบาน

จํานวนประชากร
ชาย หญิง
รวม

บานไพรสวรรค
นายมานะ โพธิ์ทอง
483
บานคลองลึก
นายเชษฐา มีเศษ
338
บานเพชรเจริญ
นายวิรัตน โสพิมพา
653
บานปางตาไว
นายเย็น กรอยสระนอย 333
บานตากฟาพัฒนา
นายสุริยัน หาญเพชร
495
บานปางเหนือ
นายถวิล คมวงษา
336
บานคลองปลาสรอย นายชัยพร ทิมแกว
282
บานปางมะละกอ
นางพเยาว มณีเขียว
325
บานเพชรมงคล
นายพรสวรรค กันเรียน 235
บานปางใหมพัฒนา นายฮง ศรีรงค
402
บานใหมวงศเขาทอง นายพิทักษ ชุมคุณ
352
ยอดรวม
4,234

479 962
324 662
580 1,223
343 676
453 948
299 635
256 538
335 660
238 473
369 771
325 677
4,001 8,235

จํานวน
ครัวเรือน
263
219
357
204
349
266
169
205
162
204
166
2,564

ที่มา : อําเภอปางศิลาทอง, 3 กุมภาพันธ 2556
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจําหมูบาน / ตําบล
จํานวน 2 แหง
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)
จํานวน 2 แหง
บุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหง ในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีดังนี้
นักบริหารงานสาธารณสุข
จํานวน 1 คน
นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 1 คน
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 คน
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 3 คน
อสม.
จํานวน 174 คน
อัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ 100
ตารางที่ 2.3 แสดงชื่อสถานศึกษา จํานวนนักเรียน จํานวนครู และชื่อผูอํานวยการโรงเรียน
(ขอมูล ณ 10 มิถุนายน ป 2555
ชื่อสถานศึกษา
1. โรงเรียนบานไพรสวรรค
2. โรงเรียนบานคลองลึกพัฒนา
3. โรงเรียนบานปางตาไว
4. โรงเรียนบานตากฟาพัฒนา
5. โรงเรียนบานคลองปลาสรอย
6. โรงเรียนบานเพชรมงคล
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
เพชรเจริญ
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
คลองลึกพัฒนา
9. . ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ปางตาไว
รวมทั้งสิ้น

1
2
4
5
7
9
3

จํานวนนักเรียน / ชั้น
อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
29 14 46 63
17 17 61 50 29 29
13 24 61 52 39 28
23 16 40 26
14
7
23 19
25 25 67 53 26 18
30 22
-

152
203
217
105
63
214
52

2

15

18

-

-

-

-

33

-

2

2

4

10

26

-

-

-

-

36

-

2

2

176

169

94

75

1,075

28

50

78

ที่ตั้ง
หมูที่

298 263

ศูนยการเรียนชุมชน (กศน.)
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
สถาบันทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ
สถานีตํารวจ / ที่พักสายตรวจ
ที่พักสายตรวจประจําตําบล
กลุมองคกร / กลุมมวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบาน
ไทยอาสาปองกันชาติ
อาสาพัฒนาและปองกันตัวเอง (อพป.)
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)

รวม

จํานวนครู
ชาย หญิง
3
7
8
8
6
10
2
6
2
4
7
9
2

รวม

ชื่อผูอํานวยการ

10
16
16
8
6
16
2

นายพงศกร มั่นอ่ํา
นายสมพร ลัดดาพันธ
นายสุวรรณ กลางสุพรรณ
นายวินัย แกววิเชียร
นายบุญชม ติ๊บบุง
นายสหัส แกวยัง
นางปฐมาวดี ฤทธิศักดิ์
(รักษาราชการแทน)
นายวีระชัย โกวิน
(รักษาราชการแทน)
นายวีระชัย โกวิน
(รักษาราชการแทน)

จํานวน 1 แหง
จํานวน 11 แหง
จํานวน 14 แหง
จํานวน 3 แหง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
6
1

รุน / 450
รุน / 100
รุน / 600
รุน / 110

คน
คน
คน
คน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน 160 คน
อาสาปกปองสถาบัน (อสป.)
จํานวน 320 คน
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลปางตาไว
จํานวน 174 คน
กองทุนหมูบาน
จํานวน 11 กองทุน
กลุมองคกรเกษตรกรตําบลปางตาไว
จํานวน 21 กลุม
การคมนาคม
1. ถนนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีดังตอไปนี้
- ถนนลาดยาง
จํานวน 10 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 37 สาย
- ถนนดินลูกรัง
จํานวน 44 สาย
- ถนนดิน
จํานวน 65 สาย
2. สะพานขามคลอง มีดังตอไปนี้
- สะพาน คสล. ขามคลองโปง หมูที่ 1 บานไพรสวรรค
จํานวน 1 แหง
- สะพาน คสล. ขามคลองขลุง หมูที่ 1 บานไพรสวรรค
จํานวน 1 แหง
- สะพาน คสล. ขามคลองขลุง หมูที่ 6 บานปางเหนือ
จํานวน 1 แหง
- สะพาน คสล. ขามคลองปลาสรอย หมูที่ 7 บานคลองปลาสรอย จํานวน 1 แหง
- สะพานสายหลัก หมูที่ 11 บานใหมวงศเขาทอง
จํานวน 1 แหง
- สะพานสายหลัก หมูที่ 2 บานคลองลึกพัฒนา
จํานวน 1 แหง
ระบบสาธารณูปโภค
องคก ารบริหารสวนตําบลปางตาไว มีระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟา ประปา บอบาดาล
สาธารณะ และเครือขายโทรศัพทดังนี้
1) ไฟฟา มีไฟฟาใชทั้งหมด 11 หมูบาน แตยังไมทั่วถึงทุกครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน 2,564 ครัวเรือน มีไฟฟาใชจํานวน 2,557 ครัวเรือน ยังไมมีไฟฟาใช จํานวน 1 ครัวเรือน และมี
1 ครัวเรือนใชพลังงานแสงอาทิตย
2) ประปา/บอบาดาลสาธารณะ และน้ําตื้น มีประปาหมูบานในเขตพื้นที่ หมูที่1,3,4,6,7,8
และหมูที่ 10 จํานวน 8 แหง และมีประปาภูเขาในเขตพื้นที่ หมูที่ 2,7 และหมูที่ 8 จํานวน 3 แหง บอบาดาล
จํานวน 27 แหง และบอน้ําตืน้ จํานวน 438 บอ
3) เครือขายโทรศัพท ในตําบลมีตูบริการโทรศัพทสาธารณะครบทุกหมูบาน มีสภาพใชการได
ดีและสามารถรับสัญญาณโทรศัพทในระบบ AIS, DTAC และTUREMOVE
การโทรคมนาคม
ที่ทําการไปรษณียโทรเลข (สาขายอยประจําตําบล) จํานวน 1 แหง
เสาสงคลื่นสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ระบบ AIS, DTAC และTUREMOVE จํานวน 5 แหง
อินเตอรเน็ตตําบล
จํานวน 9 แหง
ตูโทรศัพทสาธารณะ
จํานวน 25 ตู
ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรธรณี ประกอบดวยหินแปรพวกหินไนส หินชีสต หินแกรนิต หินควอรไซต
หินกรวดมน หินไพลไลด หินแกรนโนออไรด เปนตน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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2) ทรัพยากรดิน ประกอบดวยดินชุดลาดยาง ดินชุดอุทัย ดินชุดมวงคอม ดินชุดกําแพงเพชร
ดินชุดแมสาย
3) ทรัพยากรปาไม ชนิดปาที่พบมี จํานวน 5 ชนิด คือ ปาดงดิบเขา ปาดงดิบแลง ปาเบญจ
พรรณ ปาเต็งรัง ทุงหญาเสือ ไรราง ซึ่งประกอบดวย ไมมีคาทางเศรษฐกิจคือ ไมสัก ไมยาง ประดู มะคาแดงเต็ง
และรัง สภาพปามีความอุดมสมบูรณพื้นปาที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของพื้นและสัตวนานาชนิด
4) ทรัพยากรสัตวปา พบสัตวพวกเลี้ยงลูกดวยนม จํานวน 57 ชนิด 48 วงศ นก 305 ชนิด
53 วงศ สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด 11 วงศ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 7 ชนิด 4 วงศ แมลง 90 ชนิด 35 วงศ
ปลา 10 ชนิด 7 วงศ โดยพบสัตวสงวนหายาก 2 ชนิด คือ สมเสร็จและเลียงผา พบนกที่หายากเชน นกภู
หงอนพมา นกกระเด็นขาวดําใหญ นกเหงือกคอแดง นกเหงือกกรามชาง เปนตน
5) ทรัพยากรน้ํา มีลําน้ําคลองขลุง ลําน้ําคลองปลาสรอย ลําน้ําคลองปางตาไว ลําน้ําคลอง
โปง ลําน้ําคลองลึก ฯลฯ
6) ทรัพยากรดิ น สภาพและลั ก ษณะดินในเขตพื้นที่องคก ารบริห ารสวนตํ าบลปางตาไว
มีกลุมชุดดิน ความเหมาะสมของดิน และคุณภาพของดินในการทําการเกษตร โดยกลุมชุดดินในตําบลปางตาไว
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ลุ ม ชุ ด ดิ น ทั้ ง ห ม ด 2 2 ชุ ด ดิ น คื อ ก ลุ ม ชุ ด ดิ น ที่ 6 2 4 8 C/56C 48B/56B
48D/56C/48D/56D 56B 35B/40B 35B/56B 48D/48E 15/21 17 17/22 33/38 35B
35B/35C 38 48B 48C 8C/48D 48C/56B 48D และกลุมชุดดินที่ 48E
สถานที่ทองเที่ยว
ในเขตพื้นที่องคก ารบริห ารสวนตําบลปางตาไว มีส ถานที่ท องเที่ยวที่สําคัญ คือ อุท ยาน
แหงชาติแมวงก อยูในเขตพื้นที่ หมู 7 บานคลองปลาสรอย ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิล าทอง จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 279,700 ไร หรือประมาณ 447.52 ตารางกิโลเมตร และอยูในเขตพืน้ ที่อําเภอแมวงก
อําเภอแมเปน จังหวัดนครสวรรค มีเนื้อที่ประมาณ 279,050 ไร หรือประมาณ 446.48 ตารางกิโลเมตร
รวมเนื้อที่ทั้งหมด ของอุทยานแหงชาติแมวงก จํานวน 894 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ558,750 ไร อยู
หางจากจังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ 77 กิโลเมตร
อุทยานแหงชาติแมวงก มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดตอกับ
อุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
 ทิศใต
ติดตอกับ
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
 ทิศตะวันออก
ติดตอกับ
บานคลองปลาสรอย หมูที่ 7 ตําบลปางตาไว
 ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
เขตรักษาพันธุสัตวปาอุมผาง จังหวัดตาก
อุทยานแหงชาติแมวงก มีสถานที่ทองเที่ยว ดังนี้
1) แกงผาคอยนาง - แกงน้ํา บนแกงหิน จากถนนสายคลองลาน – อุม ผางหางจาก
ที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 1,400 เมตร จะมีบริเวณทางแยกขางหนาอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแกงหิน
ขนาดใหญมีลําน้ําคลองขลุงไหลผาน ซึ่งเปนลําคลองสายหนึ่งที่ไหลลงสูแมน้ําปง จากบริเวณแกงหินเดินไปตาม
ลําน้ําอีกประมาณ 350 เมตร จะถึงน้ําตกผาคอยนางมีทั้งหมด 4 ชั้น เปนน้ําตกขนาดเล็กที่เ ดนสะดุดตา
บริเวณแกงผาคอยนางมีพื้นที่สําหรับกางเต็นท พักแรม ปจจุบันมีหองน้ําสําหรับบริการแกนักทองเที่ยว
2) น้ําตกธารบุญมี เปนน้ําตกขนาดเล็กความสูงประมาณ 30 เมตร อยูในเสนทางเดินเทา
ศึกษาธรรมชาติใกลบ ริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติแมวงกใชเวลาในการเดินทางเขาไปทองเที่ยวประมาณ
3 ชั่วโมง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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3) จุดชมวิวกิ่วกระทิง (กม. 81) ทิวเขาไกลสุดสายตา จากที่ทําการอุทยานฯ ไปตามถนน
สายคลองลาน – อุมผาง อีก 16 กิโลเมตร จะถึงบริเวณ กม.81 มีหนาผาที่สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงาม
มองเห็นทิวเขาที่ไกลสุดสายตาดวยความสูงประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
4) จุ ด ชมวิ ว ขุ น น้ํ า เย็ น -กิ่ ว พญาเสื อ โคร ง (กม.88-90) ลานกางเต็ น ท พั ก แรม
อยูหางจากที่ทําการอุทยานฯประมาณ 23-25 กิโลเมตร เปนจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม เห็นเทือกเขาที่
สลับซับซอนอยูเบื้องหนาสามารถชมพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตกได ปจจุบันอุทยานแหงชาติแมวงก
กําลังดําเนินการใหเปนจุดพักแรม และลานกางเต็นทเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในฤดูหนาว
5) ชองเย็น กม. (93) ชองเขารับสายลม สัมผัสกับสายหมอก ระยะ ทาง 28 กิโลเมตร
จากที่ทําการอุทยานฯ ซึ่งเปนจุดสูงสุดของถนนคลองลาน – อุมผาง จะถึงบริเวณหนาผาที่ตั้งอยูระหวางเขาซึ่ง
ทําใหบริเวณแหงนี้ มีสายลมพัดผานตลอดเวลา ความสูง 1,340 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง อุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส จึงพบพันธุไมที่ชอบความชุมชื้นบริเวณนี้ไดแก ตนพญาเสือโครง , กลวยไม
เฟรน, มหาสะดํา ( tree fern ) นอกจากนี้ยังพบนกปาที่สําคัญไดแกนกเงือกคอแดง,นกเงือกกรามชาง เปนตน
6) น้ําตกนางนวล (กม. 100) สัมผัสความสมบูรณของปาดิบเขา เสนทางเดินเทาจากชอง
เย็น กม.93 เดินเขาไปประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบน้ําตกนางนวลซึ่งตั้งอยูทามกลางความอุดมสมบูรณของปา
ดิบเขา น้ําตกนางนวลมีทั้ง หมด 4 ชั้น ใชเวลาในการเดินทางเทาไป-กลับ ประมาณ 1 วันรวมระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร
7) น้ําตกแมกระสา ความสวยงามของน้ําตกขนาดใหญ ธารน้ําที่ไหลจากพื้นที่ปาตอนบน
ของแนวเทือกเขาถนนธงชัยมาบรรจบกับบริเวณหนาผาเกิดเปนน้ําตกขนาดใหญและสวยงามชั้นน้ําตกมีทั้งหมด
9 ชั้น ความสูงรวมกัน 900 เมตร หางจากที่ทําการอุทยานฯ ประมาณ 18 กิโลเมตรปจจุบันการเดินทางเขา
ไปเที่ยวตองเดินไป - กลับ ประมาณ 2-3 วัน
8) น้ําตกแมกี - แมวงก - ผลผลิตจากพื้นปาแมวงก น้ําตกที่อยูในบริเวณเดียวกันกันน้ําตก
แมกระสาและน้ําตกแมเรวา มีตนน้ําอันที่เกิดจากปาของแนวเทือกเขาถนนธงชัย การเดินทางไป – กลับ ใช
เวลาเดินเทาประมาณ 4 -5 วัน
9.น้ํา ตกแมเรวา–สายน้ํา ที่ส วยงดงามอีกแหงของแมวงก จากที่ทําการอุท ยานฯเป น
ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร น้ําตกอีกสายหนึ่งที่เปนตนน้ําของลําธารแมวงก น้ําตกแมเรวา เปนน้ําตก
ขนาดใหญและสวยงาม ชั้นน้ําตกมีทั้งหมด 5 ชั้น ใชเวลาในการเดินทางไป – กลับ 3 วัน
10) ยอดเขาโมโกจู – ขุนเขาแหงความหนาวเย็น ดวยความสูง 1,964 เมตร จากน้ําทะเล
ปานกลางโมโกจูเปนยอดเขาที่สูง ที่สุดในปาแมวงกหางจากที่ทําการอุท ยานฯประมาณ 50 กิโ ลเมตร แม
ระยะทางจะยากแกการเขาถึง แตโมโกจูก็ยังเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทางหลาย ๆ คน ที่จะเก็บเปน
ความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตใชเวลาในการเดินทางเขาไปยังพื้นที่ประมาณ 5 – 6 วัน
11) น้ําตกคลองปลาสรอย – คลองปลาสรอยโฮมสเตย จาก กม.57 (ปอมทางขึ้นอช.แม
วงก) เลี้ยวซาย เขาไปยังหมูบาน ติดตอชมรมคลองปลาสรอยโฮมสเตย ตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง
เพื่อพักแรมแบบศึกษาวิถีชีวิตชุมชน สนุกกับกิจกรรม เดินปาศึกษาธรรมชาติ ศึกษาสมุนไพร ชมลานดอกดินใน
เดือนกันยายนของทุกป เที่ยวชมน้ําตกคลองปลาสรอย ความสูง 4 ชั้น และธารน้ําตกเล็กๆ ชุมฉ่ํามากมาย
ตลอดเสนทางการเดินปา ใชเวลาเดินทางไปกลับประมาณ 4 ชั่วโมง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑0
แหลงน้ํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีแนวลําคลองธรรมชาติมากมาย มีคลองขลุงอยูในพื้นที่ลุม
น้ําปงตอนลาง และมีคลองทางทิศใตบานตากฟาพัฒนาและบานปางมะละกออยูในพื้นที่ลุม น้ําสะแกกรัง
ตอนบน (ลุมน้ําแมวงก) ทําใหพื้นที่ของตําบลปางตาไวมีความอุดมสมบูรณโดยมีลําคลองธรรมชาติ ดังนี้
1) แหลงน้ําธรรมชาติ ปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติไดปรับเปลี่ยนเปนลําคลอง จากการขุดลอก
ใหม จึ ง มี ชื่ อ เรี ย กแตกต า งกั น ไปตามสถานที่ แ หล ง น้ํ า มี ทั้ ง หมด 21 สาย ป ญ หาที่ พ บส ว นใหญ คื อ
ลําคลองตื้นเขิน จากการไหลของน้ําที่พัดพาเอาตะกอน เกิดการทับถมของดินตะกอน ดินทราย หนาฝายและ
ขาดการดูแลรักษาลําคลอง ไมมีการขุดลอกคลอง ทําใหเกิดปญหา ลําคลองตื้นเขิน
ตารางที่ 2.4

แสดงขอมูลแหลงน้ําในตําบลปางตาไว

ชื่อลําน้ํา / แหลงน้ํา
1. คลองปางตาไว ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2. คลองโปรง ระยะทาง 3 กิโลเมตร
3. คลองหลังวัดไพรสวรรค ระยะทาง 3 กิโลเมตร
4. คลองซับวาริน ระยะทาง 200 เมตร
5. คลองลึก ระยะทาง 16 กิโลเมตร
6. คลองน้ําดิบ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
7. คลองซับบอน ระยะทาง 8 กิโลเมตร
8. คลองขลุง ระยะทาง 15 กิโลเมตร
9. คลองปลาสรอย
10. คลองสงน้ํา ระยะทาง 3 กิโลเมตร
11. คลองตากฟา – ปางมะละกอระยะทาง 3 กิโลเมตร
12. คลองเขาเขียว ระยะทาง 4 กิโลเมตร
13. คลองสะพาน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
14. คลองอางหิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
15. คลองวงศเขาทอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
16. คลองหนองผักบุง ระยะทาง 5 กิโลเมตร
17. คลองเขาติงตาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร
18. คลองหลังวัดตากฟาพัฒนา ระยะทาง 5 กิโลเมตร
19. คลองบุงตาสง ระยะทาง 3 กิโลเมตร
20.คลองทายไร ระยะทาง 200 เมตร
21. คลองมอมะนาว ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

ไหลผานหมูบาน
หมูที่ 1,3,4,5,9 และหมูที่ 11
หมูที่ 1 บานไพรสวรรค
หมูที่ 1 บานไพรสวรรค
หมูที่ 6 บานปางเหนือ
หมูที่ 2 และหมูที่ 11
หมูที่ 4 บานปางตาไว
หมูที่ 5 บานตากฟาพัฒนา
หมูที่ 1,6 และหมูที่ 7
หมูที่ 7 บานคลองปลาสรอย
หมูที่ 9 บานเพชรมงคล
หมูที่ 5 และหมูที่ 8
หมูที่ 10 บานปางใหมพัฒนา
หมูที่ 3 บานเพชรเจริญ
หมูที่ 3 บานเพชรเจริญ
หมูที่ 11 บานใหมวงศเขาทอง
หมูที่ 3 และหมูที่ 6
หมูที่ 3 บานเพชรเจริญ
หมูที่ 5 บานตากฟาพัฒนา
หมูที่ 6 บานปางเหนือ
หมูที่ 6 บานปางเหนือ
หมูที่ 10 บานปางใหมพัฒนา

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว, 5 มีนาคม 2556
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑1
2) แหลงน้ําสาธารณะ สภาพการใชน้ําในเขตพื้นที่ตําบลปางตาไว ประสบปญหาขาดแคลนน้ํา
ในชวงแลง ทําใหเกษตรกรในพื้นที่แกปญหาโดยการขุดบอน้ํา และสระน้ําในพื้นที่เกษตรนอกจากนี้เกษตรกรยั ง
ประสบปญหาน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ มีหมูบานที่ใชน้ําประปารวมกันบางสวน มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ ฝาย
จํานวน 18 แหง บอน้ําตื้นจํานวน 426 แหง บอบาดาล จํานวน 26 แหง สระน้ําจํานวน 51 แหง หนองน้ํา
จํานวน 2 แหง (หนองกลางดง และหนองน้ําหุบหัวชาง)แหลงน้ําซับ จํานวน 3 แหง (แหลงน้ําซับตาเหลี่ยม น้ําซับ
เขาขาด และน้ําซับหลังวัดคลองลึก) ประปาหมูบานจํานวน 9 แหง ประปาภูเขาจํานวน 4 แหง
การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีการประกอบอาชีพการเกษตร
เปนหลัก โดยอาชีพการเกษตรไดแก ทําไร รองลงมาคือ ทํานา รับจาง เลี้ยงสัตว ทําสวนไมผล ทําสวนยางพารา
และทําสวนผัก ตามลําดับ
ตารางที่ 2.5
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ที่มา

แสดงขอมูลครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในตําบลปางตาไว

ชื่อหมูบาน

จํานวน
ครัวเรือน
เกษตรกร

บานไพรสวรรค
255
บานคลองลึกพัฒนา 213
บานเพชรเจริญ
340
บานปางตาไว
189
บานตากฟาพัฒนา
347
บานปางเหนือ
249
บานคลองปลาสรอย 162
บานปางมะละกอ
195
บานเพชรมงคล
153
บานปางใหมพัฒนา
191
บานใหมวงศเขาทอง 155
รวม
2,449

ทําไร

ทํานา

119
98
233
109
154
94
70
76
66
91
89
1,199

104
63
118
64
96
10
3
23
67
22
52
622

อาชีพ
ทํา
ทํา
สวน สวน
ผลไม
ผัก
4
NA
5
NA
15
NA
NA
NA
6
NA
4
5
9
NA
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
44
5

ทํา
สวน
ยาง
1
2
2
NA
15
NA
NA
NA
NA
NA
NA
20

เลี้ยง
สัตว

รับจาง

37
22
79
26
18
17
2
1
NA
13
6
221

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

1. กรมการพัฒนาชุมชน, 2556
2. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปางตาไว, 2556
หมายเหตุ : NA หมายถึง ไมมีขอมูล
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๑2
การเกษตรในตําบล
1) การเพาะปลูก ตําบลปางตาไว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 38,859 ไร แบงตามการใช
ประโยชนของที่ดินทําการเกษตร โดยพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจมีการปลูกพืชซ้ําในพื้นที่เดียว จากขอมูลสํานักงาน
เกษตรอําเภอปางศิลาทอง พบวาพื้นที่การปลูกพืชไร ผัก สมุนไพร และไมผลไมยนื ตน ดังนี้
ตารางที่ 2.6

แสดงขอมูลพื้นที่ทําการเกษตรกร และปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูก

ชนิดพืช
มันสําปะหลัง
ขาวนาป
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุนที่ 1
ขาวนาปรัง
ยูคาลิปตัส
ออยโรงงาน
ยางพารา
สัก
ลําใย
มะมวง
หมอน
มะขาม
กระทอน
ยาสูบ
มะละกอ
มะปรางหวาน
มะเขืออื่นๆ
ถั่วฝกยาว
มันเทศ
แตงกวา
ขาวโพดหวาน
มันฝรั่ง
พริกใหญ

จํานวนพื้นที่
(ไร)
24,703
7,777
3,853
2,986
333
561
679
270
113
99
58
29
6
121
70
3
6
4
4
4
20
37
2

จํานวนครัวเรือน
1,008
593
246
221
67
24
42
24
14
10
9
5
3
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1

ปริมาณผลผลิต
(กิโลกรัมตอไร)
4,252.46
728.39
1,099.14
756.77
140.17
56.34
43.39
56.34
90.91
63.29
77.59
250
375
3,966.94
14.29
166.67
233.33
175
5,000
175
35
4,000
350

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง, 11 กุมภาพันธ 2556
2) การเลี้ยงสัตว เกษตรกรในตําบลปางตาไวมีการเลี้ยงสัตวทั้งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม
จากรายงานการเลี้ยงสัตว ไกพื้นเมือง สุกร ไกเนื้อ โคเนื้อ ไกไข กระบือ ไกชน เปดเทศ และสัตวอื่น แยกเปน
จํานวนที่เลี้ยงและเกษตรกร พบวา เกษตรกรเลี้ยงไกพื้นเมืองมากที่สุดจํานวน 80 ครัวเรือนรองลงมาคือ สุกร
จํานวน 23 ครัวเรือน ไกเนื้อจํานวน 17 ครัวเรือน โคเนื้อจํานวน 12 ครัวเรือน ไกไขจํานวน 9 ครัวเรือน
ตามลําดับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑3
ตารางที่ 2.7

แสดงขอมูลการเลี้ยงสัตวในตําบล ป พ.ศ. 2556
ชนิดสัตว
จํานวนครัวเรือน
จํานวนตัว
ไกพื้นเมือง
94
161
สุกร
23
36
ไกเนื้อ
16
24
โคเนื้อ
12
38
ไกไข
9
17
กระบือ
9
14
ไกชน
12
27
เปดเทศ
5
30
โคนม
1
6
ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง, 2556
รายไดครัวเรือน
ในตําบลปางตาไวมีประชากรโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คนและมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปในภาค
เกษตรทั้งจากการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว รวมถึงนอกภาคเกษตรจํานวน 50,832 บาท/ป(สํานักงานสถิติ,
2554)
แหลงตลาดทางการเกษตร
จากการจัดเวทีชุมชนตําบลปางตาไว พบวา เกษตรกรในตําบลปางตาไวมีแหลงตลาดภายใน
ตําบลทั้ง สิ้น 9 แหง คือ ลานรัก ษ เ จริ ญ พืช ผล ลานสวัส ดิ์บ ริ ก าร ลานณั ฐชัย ลาน 108 พัน เกา ลาน
อาภากรณพืชผล ลานสนองพืชไร ลานบจก.แสงฟา อินเตอรไรซ ลานธันวิศิษฐการเกษตรและลานตลาดกลาง
ตารางที่ 2.8 แสดงขอมูลแหลงตลาดทางการเกษตรในตําบลปางตาไว
ระยะทาง
แหลงตลาด
ที่ตั้ง
(กิโลเมตร)
ลานรักษเจริญพืชผล
หมูที่ 5 ต.ปางตาไว
5
ลานสวัสดิ์บริการ
หมูที่ 3 ต.ปางตาไว
1
ลานณัฐชัย
หมูที่ 5 ต.ปางตาไว
4
ลาน 108 พันเกา
หมูที่ 1 ต.ปางตาไว
5
ลานอาภาภรณพืชผล
หมูที่ 1 ต.ปางตาไว
7
ลานสนองพืชไร
หมูที่ 1 ต.ปางตาไว
7
ลานบจก.แสงฟา อินเตอรไรซ หมูที่ 3 ต.ปางตาไว
1
ลานธันวิศิษฐการเกษตร
หมูที่ 8 ต.ปางตาไว
5
ลานตลาดกลาง
หมูที่ 6 ต.ปางตาไว
6
โครงการรับจํานําขาวเปลือก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
17
อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร (ธกส.)
ที่มา : การจัดเวทีชุมชนตําบลปางตาไว, 7 เมษายน 2550
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว, 5 กุมภาพันธ 2556
หมายเหตุ: ระยะทางจากที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ถึงแหลงตลาด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2560) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑4
องคกร/กลุมอาชีพ
จากการจัด เวที ชุ ม ชน ตํ า บลปางตาไว พบว า มี ก ารรวมกลุม ทั้ง หมด จํา นวน 8 กลุ ม
ซึ่งการรวมกลุมมีกิจกรรมไมตอเนื่อง สวนกลุมที่เกิดขึ้นมาใหม การรวมกลุ มยังไมยั่งยืนจึงลมเลิกกลุมสาเหตุ
เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียน
ตารางที่ 2.9 แสดงขอมูลองคกร/กลุมอาชีพในตําบลปางตาไว

1
1
1
3
3
6
5

จํานวน
สมาชิก
50
52
50
15
15
20
45

9

23

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

กลุมเกษตรกรทําไรปางตาไว
กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรกรรม
ตําบลปางตาไว
กลุม กองทุนหมุนเวียนกลุมอาชีพ
เกษตรกรบานปางเหนือ
กลุมอาชีพเกษตรกร ม.4 ปางตาไว

4
9

192
86

กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร

6

53

ปลูกพืชเพื่อการเกษตร

4

62

สงเสริมอาชีพทําการเกษตร

กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมบาน
คลองลึกพัฒนา
กลุมทําไรปางใหมพัฒนา ม.10
กลุมกองทุนการเกษตรเพชรเจริญ
กลุมเศรษฐกิจชุมชนปางมะละกอ

2

95

สงเสริมอาชีพทําการเกษตร

10
3
8

130
58
25

สงเสริมอาชีพทําการเกษตร
สงเสริมอาชีพทําการเกษตร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร

กลุมกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร
บานคลองปลาสรอย

7

56

กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร

กลุมกองทุนหมุนเวียนเกษตรไพรสวรรค
กลุมกองทุนหมุนเวียนสงเสริมอาชีพ
การเกษตร

1
9

65
50

กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่อการเกษตร

กลุมสงเสริมงานอาชีพและ
การเกษตรบานใหมวงศเขาทอง
กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง

11

67

9
9

24
16

กองทุนหมุนเวียนเพื่อกูยืมเพื่องานอาชีพ
และการเกษตร
สงเสริมอาชีพเลี้ยงไกพื้นเมือง
ตําพริกแกงขายในชุมชน

กลุม
กลุมเพาะเห็ดบานไพรสวรรค
กลุมตําพริกแกงผูสูงอายุบานไพรสวรรค

กลุมแมบานไพรสวรรคกระยาสารท
กลุมพริกแกงบานเพชรเจริญ
กลุมดอกไมจันทนบานเพชรเจริญ
กลุมแปรรูปปลาราบานปางเหนือ
กลุมผูเลี้ยงเลี้ยงสุกรบานตากฟา
พัฒนา
กลุมขาวโพดเลี้ยงสัตว

กลุมตําพริกแกง

ที่ตั้ง (หมูที่)

กิจกรรม
เพาะเห็ดฟางขายในชุมชน
ตําพริกแกงขายในชุมชน
ขายสินคาอุปโภคบริโภคในชุมชน
ขายสินคาอุปโภคบริโภคในชุมชน
ขายสินคาในชุมชน
ขายสินคาในชุมชน
เลี้ยงสุกร

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑5
กลุม
กลุมกระยาสารท
กลุมจักสาน

กลุมดอกไมประดิษฐ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมปลูกยางพารา
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ที่ตั้ง (หมูที่)
9
9
7
5
5
5

จํานวน
สมาชิก
35
15
15
100
27
15

กิจกรรม
ทํากระยาสารทขายในชุมชน
จักสานขายในชุมชน
ประดิษฐดอกไมขายในชุมชน
สงเสริมอาชีพทําการเกษตร
สงเสริมอาชีพปลูกยางพารา
สงเสริมอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม

ที่มา : ขอมูลพัฒนาชุมชนตําบลปางตาไว : วันที่ 8 มีนาคม 2556

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
2.2.1 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
1) นายปณยา ประดาพล
นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
2) นายทองแดง วังคีรี
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว คนที่ 1
3) นายสุจินต คํามลฑา
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว คนที่ 2
4) นายฐานพันธ พิทธยะพงษ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
2.2.2 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
1) นายอุทัย สุขวิพัฒน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
2) นายวิหาญ เบาที
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
3) จ.ส.ต.ประทวน แสมสม
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
4) นายประเทือง เบาที
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 1
5) นายพายัพ แกวแวว
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 1
6) นายสุวัฒน ศรีคันธมาส
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 2
7) นายสาคร สาพรมมา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 2
8) นายพนมแพน ทองออน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 3
9) นายเสรี บุญหนา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 4
10) นายขวัญเรือน สุขแจม
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 5
11) นายสมควร คําออน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 5
12) นายบุญเลิศ คลามบุตร
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 6
13) นายบัวศรี พูลเผา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 6
14) นายจํารูญ รักษาสิทธิชัย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 7
15) นายสุวรรณ คําแกว
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 7
16) นายสายหยุด คงสัตรา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 8
17) นายชัยยะ เกตุแกว
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 8
18) นางสาวคิด กุลมล
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 9
19) นายสมัย กันแสน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 9
20) นายเณร วันดี
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 10
21) นายประนอม มูลราช
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 10
22) นายฉลวย เสือเขียว
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 11
23) นายสมมุง ใสสดศรี
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว หมูที่ 11
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

๑6
2.2.3 พนักงานสวนตําบล / พนักงานจาง
1. จ.ส.ต.ประทวน แสนสม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต. 7)
สํานักงานปลัด
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล และงาน
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเ ปนไปตามนโยบาย แนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลและกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 8 งาน คือ
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานกฎหมายและคดี
4.งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล
5.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6.งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
7.งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
8.งานสงเสริมการเกษตร
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
1.นางอมรรัตน จันทรสา
หัวหนาสํานักงานปลัด
2.นิติกร 3-5/6
อัตราวาง
3.นางหฤทัย บุญพันธ
นักพัฒนาชุมชน 5
4.ส.อ.ไพรวัลย ยศปญญา
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
5.นางสาวอังคณา พันจู
บุคลากร 5
6.นางอังคนา ยศปญญา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3
7.จ.อ.บุญเหลือ เที่ยงเกตุ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
8.เจาพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ อัตราวาง
9.นางสาวสายทิพย คําสิทธ
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)
10.นายสามารถ สิงหตะนะ
พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ)
11.นายสมาน คําทิพย
นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป)
12.นายมานพ วังคีรี
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ (พนักงานจางตามภารกิจ)
13.นายวัชระ กันแสน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (พนักงานจางตามภารกิจ)
14.นางสาวพัชรินทร วังคีรี
ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจางตามภารกิจ)
15.นายนฤชัย เที่ยงเหตุ
ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ (พนักงานจางตามภารกิจ)
สวนการคลัง
มีห นาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกั บ การจาย การรับ การนําสง เงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีก า งานเกี่ยวกับ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบํา เหน็จ
บํานาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การเงินการจัดสรรเงินตางๆ การทําบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน
ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุ ทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและ
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ที่ไดรับมอบหมาย และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 งาน คือ
1.งานการเงิน
2.งานการบัญชี
3.งานจัดเก็บและพัฒนารายได
4.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
1.นางธนพร บุญชู
ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
2.นางสาวพัชรินทร ทิพยสิงห นักวิชาการเงินและบัญชี ๕
3.เจาหนาที่พัสดุ 1-๔/๕
อัตราวาง
4.นางสาวพิมพร ทุมชะ
นักวิชาการจัดเก็บรายได ๕
5.นายสนั่น วังคีรี
ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานจางตามภารกิจ)
6.นางสาวพูลสวัสดิ์ กันเรียน ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บฯ (พนักงานจางตามภารกิจ)
7.นางสาวนิตยา โมลาสุข
ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ)
๘.นางสาวกนกวรรณ วังคีรี
ผูชวยเจาหนาที่การเงินฯ (พนักงานจางตามภารกิจ)
๙.นายธนวัฒน เพ็ชรสังฆาต
พนักงานจดมาตรวัดน้ํา(พนักงานจางตามภารกิจ)
สวนโยธา
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมการ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอม
บํ า รุ ง งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และกํ า หนดแบ ง ส ว นราชการภายในออกเป น
4 งาน คือ
1.งานกอสราง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานผังเมือง
4.งานประสานสาธารณูปโภค
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
1.นายเฉลิมพล ราชจันทร
นักบริหารงานชาง 6 (หัวหนาสวนโยธา)
2.นายชางโยธา 6 ว.
อัตราวาง
3.นายนเรศ ดอกจอก
ผูชวยชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ)
4.นายอนุรักษ ฤทธิศักดิ์
ผูชวยเจาหนาที่การประปา (พนักงานจางตามภารกิจ)
5.นายเปรมไท เพลียโคตร
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ)
6.นายนิคม ขุนทอง
คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
7. นายไพรัช ฉิมมา
คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)
8.นางสาวจุฑารัตน เพลียโคตร ผูชวยชางเขียนแบบ (พนักงานจางตามภารกิจ)
9.นายวัชรินทร กันแสน
ผูชวยชางโยธา (พนักงานจางตามภารกิจ)
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูแลและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

18
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการศึกษาปฐมวัย งานกิจการศาสนาและประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน คือ
1.งานบริหารการศึกษา
2.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
1.นักบริหารการศึกษา 6 (หัวหนาสวนการศึกษาฯ) อัตราวาง
2.นายวีระชัย โกวิน
นักวิชาการศึกษา 7
3.นางสาวสุคนธ ขันแข็ง
เจาพนักงานธุรการ 3
4.นายเปาโล เพชรรุง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 5
5.นางปฐมาวดี ฤทธิศักดิ์
ครู
6.นางสาวฐัณธิกา คําทิพย
ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ)
7.นางสาวยุวดี สุขศรีรัตนวิชัย ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
8.นางสาวนิราวรรณ บุญยัง
ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
9.นางสาววรณทกานต เปลี่ยนสี ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
10.นางสาวปุณญิศา นามขันธ ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางทั่วไป)
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่สงเสริมควบคุมคุณภาพและปองกันระงับโรคติดตอใหทุกคนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ
สาธารณสุข การอนามัย ครอบครั ว และการรัก ษา คุม ครองและบํ ารุ ง รัก ษาทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา และที่ดินสาธารณรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การ
จัดการสิ่งแวดลอม สรางเครือขายเยาวชนรักษาสิ่งแวดลอม และกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 6
งาน คือ
1. งานอนามัยและสิ่งแวดลอม
2. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานควบคุโรค
5. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
6. งานบริการสาธารณสุข
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
1.นายอนุพล เขื่อนยัง
หัวหนาสวนสาธารณสุข
2.นายสมเกียรติ พลอยไป
นักวิชาการสาธารณสุข 6ว
3.นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราวาง 2 ตําแหนง
4.นางสาวจุฑาทิพย ตาสุสี
นักวิชาการสาธารณสุข
๕.นางสาวพรสวรรค ภูมี
พยาบาลวิชาชีพ ๖ว
๖.นางสาววัฒนา ละลี
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6ว
๗.นางสาวลักขณา ยอดศีรี
พยาบาลวิชาชีพ 3
๘.นางสาวนิชานันท แตงนวน ทันตสาธารณสุข ๒
๙.นายสุวัฒน ภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๐.นางวารินทร เขื่อนยัง
พยาบาลวิชาชีพ 7วช
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๑๙
๑๑.นางสาวณัฐณิชา หมื่นเทพ
1๒.นายอุดากร ปญจะการ
1๓.นางสาวสายใจ เพลียโคตร
1๔.นางสาววรรณนิสา พั้วทา
1๕.นายปาย บุตรเทศ
1๖.นางประณิต ศรีประสงค
1๗. นางปาริชาติ บุญขาว
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกวาปริญญาโท
ขอมูลดานงบประมาณ
ตารางที่ 2.10 แสดงขอมูล (รายรับ)
รายการ

ป 2554
1.รายไดจากภาษีอากร
14,224,181.04
2.รายไดที่มิใชภาษีอากร
514,886.05
3.เงินอุดหนุนทั่วไป
9,020,077.00
รวมทั้งสิ้น
23,759,144.09
ตารางที่ 2.11 แสดงขอมูล (รายจาย)
รายการ
1.รายจายงบกลาง
2.รายจายหมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา
3.รายจายหมวดคาจางชั่วคราว
4.รายจายหมวดคาตอบแทน คาใชสอย
และวัสดุ
5.รายจายหมวดคาสาธารณูปโภค
6.รายจายหมวดเงินอุดหนุน
7.รายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
8.รายจายหมวดรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๕
ทันตสาธารณสุข ๒
คนงานทั่วไป
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
คนสวน
คนสวน
ผูชวยพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 คน
14 คน
5 คน
18 คน
8 คน
- คน

รายรับ (บาท)
ป 2555
13,368,409.75
364,641.10
10,530,655.00
24,263,705.85

ป 2554
1,238,194.00
530,880.00

ป 2556
9,078,269.49
85,286.81
11,194,995.00
20,358,551.30

รายจาย (บาท)
ป 2555
ป 2556
1,284,887.00
735,796.00
734,760.00 1,937,315.00

3,651,883.00 4,771,212.00
882,390.00
9,052,863.35 10,643,260.79 4,245,735.38
273,363.67
246,625.38
1,676,137.36 2,525,800.00
2,926,306.00 3,984,790.00

121,260.36
1,585,500.00
333,700.00

20,000.00
17,000.00
19,369,627.38 24,208,335.17

9,841,696.74

หมายเหตุ: ขอมูลปพ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
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2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
ตารางที่ 2.12 สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในระยะที่ผานมา
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา กอสรางปรับปรุงถนน
11
สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา และทาเทียบเรือ
1.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง
2
บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งกอสรางอื่นๆ
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร
1.4 แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่ออุปโภค
6
บริโภค ระบบประปา
1.5 แนวทางการพัฒนา ระบบชลประทาน
-

จํานวนงบประมาณ
2,428,500.00
124,000.00
500,000.00
-

รวม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษากอนปฐมวัย
รวม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบ 12 ป
3.2 แนวทางการพัฒนา แหลงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน
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3,652,500.00

2

330,000.00

2
4

186,857.00
516,876.00

4

1,610,383.00

1

20,000.00

รวม

5

1,630,383.00
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ยุทธศาสตร
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา การคุมครอง ดูแล
และบํารุงรักษาปา
4.2 แนวทางการพัฒนา การบําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการ

รวม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรธรรมเทค
5.1 แนวทางการพัฒนา เกษตรธรรมเทค
รวม
6.ยุทธศาสตรการสรางสังคมเขมแข็งและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล
6.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหโปรงใสตรวจสอบได
6.2 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
6.3 แนวทางการพัฒนา งานพัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
6.4 แนวทางการพัฒนา งานพัฒนาการรักษาความ
สงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.5แนวทางการพั ฒ นา การเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในทุกดาน
รวม
7.ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบคุณภาพใน
การทํางานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

จํานวนงบประมาณ

2

60,000.00

1

20,000.00

3

80,000.00

2
2

70,000.00
70,000.00

3

100,000.00

6

804,400.00

1

40,000.00

6
8

240,000.00
385,000.00

24

1,569,400.00

33

3,538,197.00

33

3,538,197.00
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ยุทธศาสตร
8.ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
8.1 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
8.2 แนวทางการพัฒนา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
8.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมกีฬา
นันทนาการ และศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
รวม
รวมทั้งสิน้

จํานวนโครงการ

22
จํานวนงบประมาณ

3

310,000.00

4

533,120.00

16

685,000.00

23
113

1,528,120.00
12,585,476.00
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
-------------------------------------------3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบสอดคลองกับ
ศักยภาพ ปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนดตางๆบรรลุตามเปาหมาย
โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนครอบคลุมทุก ดานองคการ
บริหารสวนตําบลปางตาไว จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้นโดยสอดคลองกับหลักการและแนวคิดใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาล ถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองนําประเทศไทยใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กําลัง
เกิดขึ้นและพัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน แกไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยก และพัฒนาให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองใหมีความมั่นคง ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาว
ภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการคือ
1.ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความ
รักสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความขัดแยง ทุกรูปแบบพรอมทั้ ง
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปองกันมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอยางจริงจัง
2. สรางความปรองดอง สมานฉันทบนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรม และความยอมรับของทุก
ภาคสวน
3. ฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนจะ
ประสบ
4. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมืองใหมีความมั่นคง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช
กฎหมายอยางเสมอภาค เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของสากล
นโยบายรัฐ บาลชุด ปจ จุบัน จะบริห ารราชการแผน ดิน โดยนอ มนํ าหลั ก การของปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงที่เ นนการใชคุณธรรมนําความรู และจะปฏิบัติตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ โดยแบงการ
ดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ป
ของรัฐบาล ดังตอไปนี้
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคม ปราบปรามยาเสพติด
สรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน ฟนฟูใหเศรษฐกิจ มีความเขมแข็ง แกไขปญ หาความยากจน โดย พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายได ลดรายจาย สรางโอกาสในอาชีพอยางยั่งยืนใหแก
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ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อม และแก ไขป ญ หา
สิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญเรงดวน โดยมีนโยบายที่สําคัญ คือ
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสราง
ความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ และสรางเสถียรภาพทั้งทางดานการเมื อง การปกครอง สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยมุงถึงประโยชนสุขของประชาชนสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป
1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนําแนวทางพระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒ นา” มาดําเนินภารกิจ ในดานความมั่นคงและดานการพัฒนา โดยใหมีความสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอํานวยความเปนธรรม
และความยุติธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน สรางความสมานฉันทและสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
1.3 เรงรัดแกไขปญ หายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลัก การ “ผูเสพ คือ
ผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะเรงรัด
ปราบปรามการคายาเสพติด ลดปริมาณผูเสพยา และปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเขาไปเปนเหยื่อของยาเสพติด
โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนควบคูกับมาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม
และใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดชองทางการหาเงินทุจริตของผูมีอิทธิพลในทุก ๆ
ดาน ไมวาจะเปนการตัดไมทําลายปา การคามนุษย และการเปนเจามือการพนัน เปนตน
1.4 ดําเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ โดยดูแล
เสถียรภาพของคาเงินบาท ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภค และราคาพลังงานใหอยูในระดับที่
เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต พรอมทั้งจัดหาสินคาราคาประหยัดจําหนายเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของผูมีรายไดนอย
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชุม ชนเมือง ใหเปนแหลงเงินหมุนเวียนในการลงทุน
สรางงานและอาชีพ สรางรายไดและลดรายจายใหแกประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน
พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ใหสามารถยกระดับเปนธนาคารหมูบานและ
ชุมชน
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ใหครบทุกหมูบาน
และชุมชน เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนสามารถแกไขปญหาของชุมชนด วยตนเอง และพัฒนาโครงการที่จะ
กอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน พัฒนาสินทรัพยชุมชน อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรของรัฐ ทองถิ่น และจังหวัด อยางมีประสิทธิภาพ
1.7 สานตอโครงการธนาคารประชาชน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแกประชาชนผูมี
รายไดนอย สรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบ ซึ่งจะทําใหประชาชนมีโอกาสในการ
สรางงาน สรางรายไดดวยตนเอง
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1.8 สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางโอกาส
ในการลงทุนและสรางรายได ผานสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย
1.9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชน
สามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึง
องคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อ
เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน ที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟนฟูอาชีพ เพื่อ
สรางโอกาสใหเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการสรางรายไดและอาชีพที่มั่นคง
1.11 สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสรางกลไกในการสรางเสถียรภาพราคาของสินคาเกษตรที่เปนธรรม
1.12 ขยายบทบาทของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให
คําแนะนําและถายทอดความรูในการใช การดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ
เครื่องใชในครัวเรือน รวมทั้งสรางเครือขายศูนยฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม
ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นตนของสินคาชุมชน
1.13 สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง เชน โครงการ “บานเอื้ออาทร” “บาน
รัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยูอาศัยของตนเองเปนครั้งแรก” โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถเดินทาง
เชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวยระบบขนสงมวลชนไดอยางสะดวก
1.14 เร ง รัดการลงทุนที่สําคั ญ ของประเทศ เชน การพัฒ นาระบบรถไฟฟาขนส ง มวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู รถไฟชานเมือง และรถไฟกางปลา
เชื่อมโยงจัง หวัดที่ยัง ไมมีรถไฟขนสงผูโดยสารและขนสงสินคา และการพัฒนาขีดความสามารถของทา
อากาศยานสากล เปนต น เพื่อสร างความเชื่อมั่ นในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ อยา งตอ เนื่อง และเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.15 ดําเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเรงรัดโครงการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนจากกาซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เชน แกสโซฮอล ไบโอดีเซล รวมทั้งเรงรัดมาตรการ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
1.16 ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยประกาศใหป
2551 - 2552 เปน “ปแหงการลงทุน” และ “ปแหงการทองเที่ยวไทย”
1.17 วางระบบการถือครองที่ดินและกําหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม โดยใช
ขอมูล ระบบภูมิส ารสนเทศ ภายใตก ระบวนการที่ชุม ชนมีสวนรวม เพื่อใหป ระชาชนมีที่ดินทํากินและ
ประกอบอาชีพอยางทั่วถึงและพอเพียง
1.18 ขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟนฟูและขุดลอกแหลง
น้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน โดยดําเนินการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและภัย
แลง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพื่อการอุปโภคและ
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บริโภคแกประชาชนใหทั่วถึงทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนาระบบชลประทานใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ชลประทานระบบทอ
1.19 เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน โดยสงเสริมและ
สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชน ธุ ร กิ จ เอกชน และชุ ม ชน ให มี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟนฟูทรัพยากรปาไม รวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือก
จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ป ของรัฐบาล
ในสวนของนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายหลักใน
การบริหารประเทศ ดังตอไปนี้
2.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
รัฐบาลใหความสําคัญแกการใหหลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะของรัฐภายใตบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ การมีสภาพแวดลอมที่นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข โดยจะดําเนินการ ดังนี้
2.1.1 นโยบายการศึกษา
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
2) พั ฒ นาหลัก สูต ร ปรั บ ระบบการผลิตและพัฒ นาครู ใหมีคุ ณภาพและคุ ณธรรมอยา งทั่วถึ ง
ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
3) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการ
เรียนรูอยางจริงจัง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนใหโรงเรียนอยางทั่วถึง
4) ดําเนินการใหบุคคลมีสิท ธิเสมอกันในการรับการศึก ษา 12 ปโ ดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้ง
สนับสนุนผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบาก ใหไดรับการศึกษา และเพิ่มโอกาส
ใหแกเยาวชนในการศึกษาตอผานกองทุนใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถของประเทศ รวมทั้งตอยอดให
ทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการ และเรงผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในสาขาตาง ๆ เชน ปโตรเคมี ซอฟตแวร อาหาร สิ่งทอ บริการสุขภาพและการทองเที่ยว และการ
บริ ห ารจั ด การขนส ง สิ น ค า และบริ ก าร เป น ต น ด ว ยความร ว มมื อ ระหว า งสถานประกอบการ
สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนใหมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
6) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเ ชิงสรางสรรคผานองคกรตาง ๆ เชน สํานักงานบริหาร
จัดการองคความรู ระบบหองสมุดสมัยใหม หรืออุทยานการเรียนรู พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรูแหงชาติ ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ ศูนยพัฒนาดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนยบําบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิ
สติก เด็กสมาธิสั้น และผูดอยโอกาสอื่น ๆ ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2.1.2 นโยบายแรงงาน
1) เรงฝกอบรมและพัฒนาคนที่ทํางานแลวและคนที่ถูกเลิกจาง เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาสูภาคการ
ผลิตและบริการที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2) จัดใหมีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอการจางงาน การเลิกจางอื่น
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ พรอมทั้งจัดใหมีการจางงานใหมโดยเร็ว
3) ใหการคุมครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งใหความสําคัญแกความปลอดภัยในการ
ทํางานและสวัสดิการแรงงาน พรอมทั้งจัดระบบการคุมครองแกแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากขึ้น
2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
1) เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาและใหประชาชนเขาถึงบริการได อยางไม
เปนอุปสรรค พรอมทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพทั่วถึงและครบวงจร ทั้งการ
รักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ
2) จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวย
เรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจากการจราจร พรอมทั้งนํามาตรการ
ภาษีการบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาใชกระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลใหลด ละ และ
เลิก พฤติกรรมสุมเสี่ยงตอสุขภาพ
3) ดําเนินการระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพื่อปองกันปญหาการปวยและตาย
ดวยโรคอุบัติใหมและระบาดซ้ําในคน พรอมทั้งสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง วินิจฉัย และดูแล
รักษาพยาบาลอยางเปนระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
4) เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแลเด็ก
ผูสูง อายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวัง โรคในชุม ชน รวมทั้ง เชื่อมโยงการ
ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางดานกีฬาสูความเปนเลิศที่จะนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ สรางนิสัย
รักการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนและมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อใหมีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงใหประชาชนเขาใจและนําหลักธรรมของศาสนา มาใชในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2) ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยม
ที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่น และการดูแลรักษาแหลงอุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน พิพิธภัณฑตาง ๆ
เพื่อการศึกษาเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาผลผลิตบนพื้นฐาน ความรูและความเปนไทย รวมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาโบราณสถานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
3) พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อสงเสริมให วัยรุนไทยเกิดการเรียนรู
ที่ถูก ตอง ใช เ วลาวา งให เ ปน ประโยชน มี คุณธรรมเอื้ ออาทรต อผูอื่ น และเกิดการเรียนรูศิล ปะอยา ง
สรางสรรค เขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ
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4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดใหเปนกลไกเฝาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถี
ชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
พรอ มทั้ง ขจั ดสื่อ ที่เ ปนภั ยตอ สัง คม ขยายสื่ อดี เ พื่อ นําไปสู ก ารสร างภู มิคุ ม กัน ทางสัง คมอยา งเท าทั น
สถานการณ
2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1) ประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและใชประโยชนจ ากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนผูสูง อายุ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อใหเปนพลัง
รวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
2) สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรม เริ่มตั้งแตเด็กแรก
เกิดและเยาวชนทุกชวงวัย โดยใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุน
และสถานศึกษาที่เอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยการปลูกฝงความรูท ี่ทันโลกและคุณคาที่ดีของวัฒนธรรม
ไทย สรางความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองตามระดับการพัฒนาของสมอง
3) สรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี และคนพิการที่ดอย
โอกาส โดยจะขจัดขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดลิทธิเด็ก สตรี และ
คนพิการในทุกรูปแบบและอยางเด็ดขาด รวมทั้งเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมแกคนพิการและผูดอยโอกาส
อยางเหมาะสม และสงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคนพิการใหสามารถพึ่งพาตนเองได
4) เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของ
ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ เป น ผู สู ง อายุ ที่ มี สุข ภาพดี ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ โดยสร า ง
หลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา สรางพฤติกรรมดาน
สุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแลสมาชิกไดอยางมีคุณภาพ ขยาย
ฐานการให เ บี้ ย ยั ง ชี พ แก ค นชราที่ ไ ม มี ร ายได และส ง เสริ ม การใช ป ระสบการณ ข องผู สู ง อายุ ใ น
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง
5) สรางสภาพแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอยางเปนระบบ ควบคูกับการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมทั้งจัดใหมี
บริการขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม มีโรงเรียนใกลบาน มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.2 นโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจ ใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีความสมดุลและเขมแข็ง ทั้งในภาค
เศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลกทั้งดานการคาและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
โดยวางโครงสรางพื้นฐานดานองคความรู มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและบริการ รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอุตสาหกรรม การเกษตร ระบบบริหารจัดการ
ขนสงสินคาและบริการ พลังงาน และระบบโครงขายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง
1) ดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ โดยดูแล
เงินเฟอและคาเงินบาทใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด สงเสริมประสิทธิภาพและความ
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มั่นคงของภาคการเงินในประเทศ และสงเสริมศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของภาคเอกชน
2) รั ก ษาวิ นัย การคลั ง เพื่อ ให เ กิด ความยั่ง ยืน ทางการคลัง ในระยะยาว ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง เงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของทองถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผนดินทั้งระบบ ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศอยางบูรณา
การ ปรับปรุงระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีใหมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจาย
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3) สงเสริมใหมีร ะบบการออมระยะยาว เพื่อใหมีเ งินออมเพียงพอกับ การดํารงชีพในยามชรา
รวมทั้งเปนการสรางฐานเงินออมเพื่อการระดมทุนของประเทศในอนาคต
4) วางระบบการดูแลและสงเสริมการเคลื่อนยายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหเกิดประโยชน
ตอประเทศ สงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ ทั้งการลงทุนของผูประกอบการและนักลงทุนที่เปน
สถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการแขงขัน เปาหมาย
การสงเสริมศักยภาพของสาขาการผลิตที่จําเปน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5) ปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุนใหทัดเทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งดาน
ธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยใหความสําคัญแกการปรับปรุงมาตรการสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการออม
ของประเทศ การเพิ่มบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเปนแหลงทุนสําหรับการลงทุน
โครงการขนาดใหญของรัฐ และการจัดใหมีกลไกเพื่อกํากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนใหประสานสอดคลองกับ
การพัฒนาตลาดเงิน
6) พัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
ลงทุน ของประเทศได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สรา งฐานรายได แ ละมูล คา ให แ กท รัพ ยสิ นของรั ฐ มีก าร
บริหารงานอยางมืออาชีพ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล ทั้ง
การจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปรงใส และการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานในมาตรฐานไม
นอยกวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน
2.2.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
1) ภาคเกษตร
1.1) เรง ปรับ โครงสรางการผลิตทางการเกษตรใหส อดคลองกับ โอกาสทางการตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค ทั้งที่เปนตลาดเดิมและตลาดใหม โดยกําหนดยุทธศาสตรใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของการทําประมง ปศุสัตว และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศใหครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพืช
พลังงาน เชน ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการ
ผลิตสินคาใหมที่มีโอกาสทางการตลาด เชน พืชเสนใย และสมุนไพร เปนตน
1.2) สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร โดยการแปรรูปที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อ
เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร
และอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งใหมีระบบปองกันและควบคุมการระบาดของ
โรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน
1.3) เรงรัดการเจรจาขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อปองกัน
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มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี และพัฒนาโครงขายระบบการขนสงสินคาเกษตรทั้งในพื้นที่
ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก
1.4) สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหมในระดับชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อให
ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางดานอาหาร สงเสริมการขยายกระบวนการเรียนรูระบบเกษตรอินทรีย
เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดําริ โดย
เกษตรกรและชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางและแนวทางดวยตนเอง
1.5) สง เสริม และสนับ สนุนสถาบันเกษตรกรทั้ง ในดานการรวมกลุม สหกรณ วิส าหกิจ ชุม ชน
ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อใหเ กษตรกรมีสว นรวมในการวางแนวทางพัฒ นาการเกษตรและพัฒ นา
ความสามารถในการแขงขันดวยตนเอง
2) ภาคอุตสาหกรรม
2.1) พัฒนาประสิท ธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง สรางมูล คาใหกับ สินคา
อุตสาหกรรม ดวยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริหารจัดการของผูประกอบการ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการภายใน
กลุมอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ เชน
อาหาร เหล็ก ยานยนต ปโตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส เปนตน ใหเปนฐานการผลิตในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือใหสิทธิพิเศษกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รวมทั้งจัดหาและ
พัฒนาพื้นที่และโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปขางหนา
โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่
2.3) สรางสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลคาและคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหแก
สินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน
กลุมสินคาแฟชั่น อัญมณี และเครื่องประดับ และสินคาอื่น ๆ
พรอมทั้งใชมาตรการดานการตลาดและสรางตราสัญลักษณสินคาของไทยใหเปนที่นิยมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
2.4) สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง เพื่อเปนฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสงเสริมใหมีการรวมกลุมเพื่อ
เพิ่มมูลคาของสินคาและศักยภาพในการแขงขัน ดวยการสนับสนุนดานองคความรูและนวัตกรรม รวมถึง
การสรางธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบตอสังคม
2.5) สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสําหรับผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการที่มี
มูลคาสูง โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ออกแบบใหมีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้ นที่ตาง ๆ พรอมทั้ง
สรางศูนยพัฒ นาและออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับ สนุนใหมีการนําองคความรูและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขันและการลงทุนเพื่อกระตุนอุตสาหกรรมใหมี
การปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงและใชพลังงานนอย รวมทั้งขยาย
บทบาทของกองทุนที่มีอยูในปจจุบันใหสามารถสนับสนุนการปรับโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3) ภาคการทองเที่ยวและบริการ
3.1) เรงสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยฟนฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการทองเที่ยวให
ยั่ ง ยื น และสร า งแหล ง ท อ งเที่ ย วใหม ใ นเชิ ง กลุ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถเชื่ อ มโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุม ชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ควบคูกับการสงเสริม
ตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมดูแลรักษาสุขภาพ กลุมประชุมและแสดงสินคา และกลุม
ที่มีความสนใจดานระบบนิเวศ วัฒนธรรมทองถิ่น แหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน เปนตน และดูแล
ให นั ก ท อ งเที่ ย วปลอดภั ยจากอาชญากรรม การฉอ ฉล และอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิด จากความบกพร อ งของ
ผูประกอบการ
3.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดใน
ระดับ ภูมิภาค เชน ธุร กิจ บริการสุขภาพ ธุร กิจ การประชุมและแสดงสินคา การศึกษานานาชาติ การ
กอสราง ธุรกิจภาพยนตร และธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬาและนันทนาการ เปนตน โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาความเขมแข็งของผูประกอบการ การเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนา
บุคลากรใหพรอมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการสงเสริมดานการตลาด
3.3) สงเสริมและพัฒนาความรวมมือของกลุมอุตสาหกรรมการคาและบริการที่เนนความสําคัญ
ของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณทางดานวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางดานบุคลากรเพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจ เชน ธุรกิจบริการดานสุขภาพและการแพทยที่เชื่อมโยงกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาและเวชภัณฑ
4) การตลาด การคา และการลงทุน
4.1) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน และคุมครอง
ผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการในดานการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา
4.2) ดําเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม เพื่อลดการพึ่งพาการสงออก
ไปตลาดหลัก โดยสงเสริมการสงออกในตลาดใหม ไดแก จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
ตะวันออก พรอมทั้ง รัก ษาสวนแบงในตลาดหลักไมใหลดลง โดยมุงเนนการสง ออกสินคาที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงในตลาดใหม
4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนทางการคาภายใตกรอบความรวมมือและ
ขอตกลงทางดานการคาในระบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดการคาระหวางประเทศและการคาชายแดน
4.4) ทบทวนการจัดตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการดาน
การคาของประเทศใหเปนไปอยางบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและหนวยงานปฏิบัติที่มี
ภารกิจเกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดขั้นตอนใหแกธุรกิจภาคเอกชนใหสอดคลองกับสถานการณ
ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ ทั้งในการลงทุนตั้ง
โรงงานผลิตสินคา การทําสัญญาสินคาเกษตรตามขอตกลง การเปดสาขา การหาตัวแทนและหุนสวนใน
ตางประเทศเพื่อสรางเครือขายธุรกิจไทยในตางประเทศ
4.6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการคาการลงทุน เพื่อสราง
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บรรยากาศการลงทุนที่ดีและสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในประเทศและจากตางประเทศ
2.2.3 นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ
1) พัฒนาบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะการ
จัดใหมีสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน ทั้งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
บริการสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยูอาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2) พัฒนาระบบคมนาคมขนสงและเชื่อมโยงโครงขายการบริหารจัดการขนสงมวลชน สินคาและ
บริการ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหวางประเทศ โดยใหความสําคัญแกการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
บริการขนสงระบบรางใหเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อลดตนทุนสินคาและบริการเพื่อการ
สงออก
3) พัฒ นาการขนสงทางน้ําและกิจ การพาณิชยนาวี ทั้ง ภายในและระหวางประเทศ ตลอดจน
พัฒนาทาเรือน้ําลึกบริเวณพื้นที่ภาคใต พัฒนาทาเรือชุมชน และกองเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
การใชพลังงานในภาคขนสง เชื่อมโยงประตูการคาใหมและสนับสนุนการทองเที่ยว
4) พัฒ นาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบิน การทองเที่ยว และการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนําของเอเชีย
และโลก
2.2.4 นโยบายพลังงาน
1) สรางความมั่นคงทางดานพลังงาน ดวยการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศเพื่อ
ความอยูดีกินดีของประชาชน โดยเรงรัดใหมีการลงทุนสํารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากในประเทศ เขต
พื้นที่พัฒนารวม และจากประเทศเพื่อนบานใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมความรวมมือดานพลังงานกับ
ตางประเทศ
2) สง เสริม ใหมีก ารกํากับ ดูแลกิจ การพลัง งานใหมีร าคาพลัง งานที่เ หมาะสม เปนธรรม และ
กอใหเกิดการแขงขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการใหบริการและความปลอดภัยที่ดี
3) พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพื่อเปนทางเลือกแกประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการตัดสินใจพัฒนา
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคลองกับทองถิ่น
4) สง เสริม การอนุรักษและประหยัดพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการใช
พลังงานอยางมีประสิท ธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริก าร และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม
5) สงเสริมการพัฒนา ผลิต และใชพลังงานควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งใหความสําคัญกับการจัดการกาซเรือนกระจกเพื่อชวยบรรเทาสภาวะ
โลกรอน
2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน โครงขายสื่อสารความเร็วสูงใหทั่วถึง
เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และแขงขันได เพื่อเปนโครงขายหลักสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญา ชวยลดความเหลื่อมล้ําระหวางเขตเมืองและชนบท และเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ
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2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของดานบริการความรูผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศขนาด
กลางและขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด เพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
3) สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการและบริก าร
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมโยงขอมูล การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ การเตือนภัย
และความมั่นคงของรัฐ บริการการศึก ษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศและ
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รัฐบาลใหความสําคัญแกบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการสรางความสุขของประชาชน
และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหความสําคัญแกการบริหารจัดการอยางบูรณาการ
ระหวางมิติของเศรษฐกิจ สัง คม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม และเพิ่ม การมีบ ทบาทรวมของ
ประชาชนและชุมชน โดยจะดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูล คา
ทางเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญแกการใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ และสรางมูลคาเพิ่มสูเศรษฐกิจระดับประเทศและสากล
ในระยะตอไป
2.3.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมภายใตการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของการใชประโยชน
การถือครอง และการอนุรักษฐานทรัพยากร ที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง และทรัพยากรธรณี โดยการใชระบบภูมิสารสนเทศ ควบคูกับการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย
ตลอดจนกฎระเบี ยบที่ เ กี่ ย วข อ งอย างเคร ง ครั ด โดยเร ง รั ด ปราบปรามการทํ าลายป า สั ต วป า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางจริงจัง รวมทั้งการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
2.3.3 อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม โดยการยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดิน การลดการใช
สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอยางเปนธรรม อนุรักษและปองกันรักษา
ปาที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ สนับสนุนการจัดการปาชุมชนและ
สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชนใน
การบริหารจัดการน้ํา เชน การทําฝายตนน้ําลําธารหรือฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ
2.3.4 จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เชน อุท กภัย ภัยแลง ธรณีพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดําเนินมาตรการลด
ผลกระทบและความเดือดรอนของประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.3.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค โดยเฉพาะเรงรัดการสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การจัดทําระบบกําจัดขยะโดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเพิ่มขีดความสามารถของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสีย
2.3.6 สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรัก ษ
พลังงาน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การผลิตวัสดุที่สามารถยอยสลายได การหมุนเวียนการใชวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีที่สะอาด และการใชหลักผูกอมลพิษเปนผูรับภาระคาใชจายเพื่อกระตุนใหเกิดการลดการกอ
มลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
2.3.7 สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมและการ
ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค เพื่อบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่จะนํามาสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในฐานะ
ที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย
รัฐบาลจะดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 สงเสริมการนํางานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคู
กับการพัฒนาระบบวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใหสนองความตองการของภาคการผลิตและบริการ
โดยใหความสําคัญแกการเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิท ยาลัย ตลอดจนพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ ซึ่งจะนําไปสูการวิจัย และพัฒนาตอยอดและมีการใชประโยชนองคความรูและเทคโนโลยี
ในเชิงพาณิชย
2.4.2 สรางเสริมความรูความคิดของประชาชนทางดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งเรงผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของภาค
การผลิตและบริการ ตลอดจนพัฒนาเสนทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวใน
ระบบ รวมทั้งจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูขั้นสูงจากตางประเทศเพื่อให
เกิดการถายทอดองคความรูแกบุคลากรไทย
2.4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ และสนับสนุนการสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทยเพื่อปองกันมิให
ไทยถูกเอาเปรียบทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาใหมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับ รองมาตรฐานใหทันสมัย รวมทั้งพัฒนาศูนยบมเพาะธุรกิจ ที่ใชเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร และศูนยแหงความเปนเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญ
2.4.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลองกับการปรับ โครงสรางเศรษฐกิจ โดย
พัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และสงเสริม
การลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรจากตางประเทศมาใชประโยชน
2.5 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายตางประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชน โดยจะ
ดําเนินบทบาทเชิง รุกในการสงเสริม ความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ ทั้งดาน
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยูกับตางประเทศตาม
สนธิสัญญาและความตกลงตาง ๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี และเคารพกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งกฎ
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บัตรสหประชาชาติ และปฏิญ ญาสากลว าดวยสิท ธิ ม นุษยชน พรอมกับ การสรา งภู มิคุม กัน และพัฒ นา
เศรษฐกิจ ไทยทุก สาขาใหไดรับประโยชนจ ากความสัมพันธท างเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ และสานตอ
นโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อใหการดําเนินงานดานตางประเทศมีป ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะดําเนินการ ดังนี้
2.5.1 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวางกัน อันจะนําไปสู
การขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคม
ขนสง และความรวมมือดานอื่น ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค เชน ยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (GMS) แผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริเริ่มแหง
อาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เปนตน
2.5.2 สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการ
สรางความแข็งแกรงของอาเซียนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดันบทบาท
อาเซียนในเวทีระหวางประเทศในวาระที่ไทยเปนประธานอาเซียน
2.5.3 มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกร
ระดับภูมิภาคตาง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
มนุษยธรรม ตลอดจนรวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของ
มนุษย
2.5.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศและกลุมประเทศที่มี
บทบาทสําคัญของโลก จัดทําขอตกลงการคาเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพื่อชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถปรับตัวรับผลกระทบและสงเสริม
การใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
2.5.5 ดําเนินงานเชิงรุก ทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒ นธรรม และการศึก ษา ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลัง
พัฒนา และสานตอความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อความเขาใจอันดีกับองคกรทางศาสนาอื่น ๆ
2.5.6 คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ
คนไทยที่ป ระกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริม บทบาทของชุม ชนชาวไทยในการรั ก ษา
เอกลักษณและความเปนไทย
2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
รัฐ บาลจะรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย และระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสรางความสมานฉันทของคนในชาติ เตรียมความพรอมในการเผชิญ
ภัยคุกคามทุก รูปแบบ ทั้ง ภัยธรรมชาติและความขัดแยงที่อาจสงผลกระทบถึงประเทศไทย แกไขความ
ขัดแยงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใตและสรางการอยูรวมกันอยางสงบสุขสามัคคี สรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และตอตานภัยสังคมในทุกรูปแบบ โดยจะดําเนินการ
ดังนี้
2.6.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ดํารงรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
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แหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวงละเมิดได รวมทั้งเสริมสรางจิตสํานึกประชาชนในชาติใหมีความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสรางบรรยากาศใหเกิดความรัก ความสามัคคี และการอยูร วมกันอยาง
สันติสุขของคนในชาติ
2.6.2 เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย
บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และผลประโยชนของชาติ โดยมุงพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ
และเตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกําลังประชาชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ พรอมทั้งใหการสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษาสันติภาพ
ภายใตกรอบกติกาของสหประชาชาติ
2.6.3 เรงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และบุคคลที่ยังไมมีสถานะที่ชัดเจน เนนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับขบวนการลักลอบเขาเมืองที่
ผูมีอิทธิพลใหการสนับสนุน เพื่อลดขนาดและผลกระทบของปญหาความมั่นคงระยะยาวใหเหลือนอยที่สุด
ควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ไมมีสถานภาพที่ชัดเจนภายใตความสมดุล
ระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
2.6.4 พัฒนาและเสริม สรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งมุงพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการรักษาความมั่นคง ตลอดจนการดําเนินการอยางจริงจังเพื่อการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล และเรงขจัดเงื่อนไขความไมเขาใจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือระหวางกันทั้งดานเศรษฐกิจและดานความมั่นคง
2.6.5 ปฏิ รูป ระบบขา วกรองใหเ กิด ประโยชนต อการรัก ษาความมั่น คงและการเสริม สร า ง
ผลประโยชนของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานพลเรือน ตํารวจ
ทหาร และใหความสําคัญแกขอมูล เชิงลึกดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่เ ปนประโยชนตอการ
ปองกันและแกไขปญหาของชาติไดอยางแทจริง
2.6.6 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหง ชาติ โดยเนนการบริห ารวิก ฤติการณทั้ง ที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้น โดยมุงระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหสามารถดําเนินงานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยตาง ๆ
2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อใหสวนราชการมีความพรอมและกําลังคนที่มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล มีความคุมคา และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและ
การยุติธรรม สนับ สนุนการพัฒ นาการเมื อง และการมีสวนร วมของประชาชนในการดําเนินนโยบาย
สาธารณะ เพื่อใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดี โดยจะดําเนินการดังตอไปนี้
2.7.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
1) ปรับปรุงการใหบริการประชาชน ดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ใหบริการรูปแบบตาง ๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
2) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรการเพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามารับราชการ ดวยการ
ปรับปรุงระบบคาตอบแทนและสิ่งจูงใจใหเทียบเคียงหรือแขงขันไดในตลาดแรงงาน เพื่อใหระบบราชการ
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เปนนายจางอันเปนที่หมายปองของผูสมัครงาน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเคลื่อนยายถายโอนกําลังคนทั้ง
ภายในระบบราชการและระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนอื่น ๆ
3) พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสง มอบบริการสาธารณะ โดยจะเนนการพัฒนา
ขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม
ตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดํารงชีพอยางมี
ศักดิ์ศรี โดยการเพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานและสถานการณ
คาครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิภาพการทํางานและภาระหนี้สิน เพื่อใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐมีความสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว
5) เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปรง ใสในการปฏิบัติง านของหนวยงานภาครัฐ พรอมทั้ง ปองกันและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง เพื่อใหภาคราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแก
ประชาชน
6) สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นอยางจริงจัง โดยสรางดุลยภาพระหวางการ
กํากับดูแลและความเปนอิสระของทองถิ่น โดยไมกระทบความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความ
ตองการของทองถิ่น สรางความเขมแข็งและขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
ของทองถิ่นเพิ่มขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองดวยฐานรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองไดมากขึ้น
7) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่นเพิ่มขึ้น
โดยคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมตามศักยภาพของทองถิ่น รวมทั้งความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนขยายการใหบ ริก ารที่ครอบคลุม การพัฒ นาคุณภาพชี วิตของประชาชน เชื่อมโยงและ
บูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับตาง ๆ ในพื้นที่
8) เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
การจัดสรรรายไดใหทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม
9) สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ผานกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และการจัดทํางบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อใหจังหวัด
และกลุ ม จั ง หวั ด วางยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและทิ ศ ทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอนาคตที่ ส อดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คม ศักยภาพของพื้นที่ และความตองการของ
ประชาชน
2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม
1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบัง คับ ใชกฎหมายอยางถูก ตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และ
สง เสริม การใหความรู เ กี่ย วกับ กฎหมายที่มีผ ลกระทบต อประชาชนและภาคธุร กิจ รวมตลอดถึง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการคุมครองสิท ธิและเสรีภาพของประชาชน และสนับ สนุนการใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน
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2) พัฒนากฎหมายใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความจําเปนของสังคม รวมทั้งจัดใหมี “องคกร
เพื่ อการปฏิรูป กฎหมาย” และ “องคก รเพื่อการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญ ญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม
3) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันอาชญากรรมและ
สรางความเปนธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหเปนไปตามหลักนิติธรรม การใช
เครื่องมือและหลัก วิชาการนิติวิทยาศาสตร การสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอํานวยความยุติธรรม เชน การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด การพัฒนา
และจัดใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเปนกระบวนการชะลอการลงโทษ เชน ใชวิธีการทํางาน
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม เปนตน) ควบคูกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบ
และวิธีปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิดให
เหมาะสมตอกลุมเปาหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรม
4) เสริม สรางความยุติธรรมในจัง หวัดชายแดนภาคใต โดยมุง พัฒ นากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถิ่น บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ขจัดเงื่อนไข
ความไมยุติธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจนการกระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพ
2.7.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได
อยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่ง
กําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบ นวิถีชีวิตแหง ความพอเพียง ยึด มั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมมีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันได
ในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในและภายนอกประเทศที่ ปรับ เปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริม รากฐานของประเทศดานตางๆ ให
เขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และ
ความคิด สรางสรรคบ นพื้นฐานการผลิตและการบริโ ภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูก ารพัฒ นา
ประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิ ตใหแกตนเอง มุง ปรับ โครงสราง
เศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรง
มากขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการ
กระจายรายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน
พัฒนาการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สง เสริม
บทบาทของภาคธุร กิจ เอกชนในการเสริม สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสัง คมแกคนในสัง คมไทย
รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึง สอดคลองกับความ
ตองการและความจําเปน
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมี
คุณภาพและมีชองทางการเขาถึง อยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การ
เขาถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและ
ชาย และพัฒ นาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ
สามารถเขาถึงบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด
อยางสรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง
สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภค
เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการ
บริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริม สรางการบริหารราชการแผนดินที่มีป ระสิทธิภาพ โปรงใส มีร ะบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันใน
สังคม สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม
เสริมสรางระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวด
และรอบดาน พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ
ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรม
และเพิ่มชองทางในการรับขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับ สนุนการใชสื่อเพื่อสัง คมทั้ง ในระดับ ประเทศและท องถิ่น และสังคม
ออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคูสมรสที่มีความ
พรอมใหมีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดั บ อัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับที่เ ปนอยูปจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและสงเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวง
วัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะใหคนมี
การเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวย
การเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจาง
งานและเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอ
สังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิ ยมการผลิตและบริโภคที่รับ ผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
เรียนรูการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยให
มีความสมบูร ณแข็ง แรงทั้ ง รางกายและจิตใจ พัฒ นาความรูและทัก ษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุก
คน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริม
ใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวย
ภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสราง
สังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทางความคิด และ
สรางความเปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจ
ระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร
๓.ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืนมุงรักษา
ปองกัน และคุมครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของตนเอง
หรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองที่ดินทําประโยชนใน
พื้นที่ดังกลาวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมี
องคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิต
ภาคการเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตใหทั่วถึง สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืช
และสัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง
๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหรวม
ทําการศึก ษาวิจั ยกับภาคเอกชน สนับ สนุนเกษตรกรและผูป ระกอบการนําองคความรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่ม
สินคา ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบ
การผลิตสินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริห ารจัดการระบบสินคา
เกษตรและอาหารรวมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาค
เกษตร
๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสรางหลักประกัน
รายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุม เกษตรกรทั้ง หมด พัฒ นาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝาย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานที่มีคุณภาพเขา
สูอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสิ นคาเกษตร
และอาหารที่มีตนทุนต่ําที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี
๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
สง เสริม ใหเ กษตรกรปลูก ตนไมและปลูก ปาโดยชุม ชนและเพื่อชุม ชนเพิ่ม ขึ้น สง เสริม ใหเ กษตรกรทํ า
การเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการและ
เผยแพรองคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งสงเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภค
ที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชน
และที่เหลือใชจากการเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในพื้นที่ใหเปนเครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปน
ระบบ
๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
ภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัด
ใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสราง
ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน โดย
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริ งจัง ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิ
ภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
๔ .ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ สู ก ารเติ บ โตอย า งมี คุณ ภาพและยั่ ง ยื น ให
ความสําคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให
สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสราง
ภาคบริการใหส ามารถสรางมูล คาเพิ่มกับ สาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับ สิ่ง แวดลอมบนฐาน
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค
การพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิต
ภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
๔.๒ การพัฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเ ปนพลัง ขับเคลื่อนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชน ทั้งเชิงพาณิชย สังคม
และชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรมมุงพัฒนา
ตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสง
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สรางความมั่นคงดาน
พลังงานดวยการสงเสริมการใชพลัง งานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลื อก และเพิ่มประสิท ธิภาพการใช
พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเอื้อตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแขงขันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

43
เพิ่ม บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ใหส อดคลองกับทิศทางการพัฒ นาภาคการเงินโลก ปรับ ปรุง
โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตื อน
ภัยแบบองครวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดาน
การคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ
เพิ่มขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุ
ภูมิภาคตางๆ มุง พัฒ นาบริก ารขนสง และโลจิส ติก สที่มีป ระสิ ท ธิภาพและไดม าตรฐานสากลปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่
ตอนในของประเทศ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนาพื้นที่
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน
ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดาน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีม าตรฐาน เปนที่ยอมรับ ในระดั บสากล ยกระดับ
ทักษะฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและ
บริการนําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวม
กําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคดา นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยก าร
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการ
กําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริม
ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน คุมครองและ
สงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอ
การรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพและความ
พรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองทั้ง
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ระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา
๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสง ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคก รระหวาง
ประเทศที่ไมแสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค
เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริม
และอํานวยความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐาน
การดําเนินความรวมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผ ลบัง คับ ใชแลว เปนการสรางองค
ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส
ของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับ
การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหมี
การจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับ กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
สง เสริ ม ศัก ยภาพด านวิช าการและเครือข ายของสถาบันการศึก ษาของไทยที่ ส รางความใกลชิ ด และ
ปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุภูมิภาค
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงรักษา
และฟนฟูพื้นที่ปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน
สงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
๖.๒ การปรั บ กระบวนทัศ นก ารพัฒ นาและขับ เคลื่อนประเทศเพื่อ เตรียมพรอมไปสูก ารเป น
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและ
พฤติก รรมการบริ โ ภคเพื่ อ เตรีย มพร อมไปสู เ ศรษฐกิ จ คาร บ อนต่ํา และเป น มิต รกับ สิ่ง แวดลอ ม เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความทาทาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติท างธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนที่และจัดลําดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการภัย
พิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ
รายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต
และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖.๖ การเพิ่ม บทบาทประเทศไทยในเวทีป ระชาคมโลกที่เ กี่ ยวของกับ กรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสรางทักษะการ
เจรจาพัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณี
และขอตกลงระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และน้ําเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒ นาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
โปรง ใสและเปนธรรมอยางบูร ณาการ มุง สงเสริม สิท ธิและพัฒ นาศัก ยภาพชุม ชนในการเขาถึง และใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมี
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการ
กอ มลพิษ สรา งรายไดจ ากความหลากหลายทางชี วภาพ พั ฒ นาระบบฐานข อมู ล และระบบติ ดตาม
ประเมินผลรวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มีประสิทธิภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11
1) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นและผลักดันการ
ดําเนินงานภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของที่นําไปสูการ
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พัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
คนในชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคมไดอยางเทาเทียมกัน
3) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน จังหวัด
กลุมจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติพรอมทั้งสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ
บริการตาง ๆ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูที่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม
4) พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่น ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูลครัวเรือน
ขอมูลศักยภาพทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการ
จัดการองคความรูในชุมชน ประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปดเวทีใหภาคประชาสังคมมีบทบาทใน
การรวมพัฒนาและเปนแกนในการจัดการองคความรู
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนในมิติ
ตาง ๆ เชน ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทัง้ ความสุขภายในจิตใจ เชน การเขาถึงหลักศาสนา ความภาคภูมิใจ
ในทอ งถิ่ น เป นต น และความสุ ขภายนอก เช น การมีค รอบครัว อบอุน การมี ปจ จัย สี่พ อเพีย ง การมี
หลักประกันในชีวิต เปนตน
3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 2 มี 4 จังหวัด ไดแก
1. จังหวัดกําแพงเพชร
2. จังหวัดนครสวรรค
3. จังหวัดพิจิตร
4. จังหวัดอุทัยธานี
วิสัยทัศน
“ เปนศูนยกลางธุรกิจขาว สินคาเกษตร และการทองเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนําของประเทศ ”
พันธกิจ
1. ผลิตขาว และสินคาเกษตรอื่นที่เปนพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยางมีคุณภาพ
2. แปรรูปวัตถุดิบขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยกระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐาน
3. กระจายขาว สินคาเกษตร และผลิตภัณฑทางการเกษตรไปสูผูบริโภคทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางสรรคการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เปาประสงค
1. มีผลผลิตขาว และสินคาเกษตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
2. มีผลิตภัณฑแปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลายไดมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค
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3. เปนศูนยกลางการขายและการกระจายขาว สินคาเกษตร และผลิตภัณฑตางๆ ของภูมิภาค
และของประเทศ
4. การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชาวไทยและชาวตางชาติ
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตสังคมที่เขมแข็งพึงตนเองได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางและกระบวนการผลิตขาว และสินคาเกษตร
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. มีโครงสรางพื้นฐานการผลิตที่สมบูรณ
2. มีกระบวนการผลิตขาวที่ไดมาตรฐาน
3. มีกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด
กลยุทธ
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ํา
2. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรดิน
3. สงเสริม สนับสนุน ปจจัยการผลิต
4. สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกร
5. สงเสริมการพัฒนาการผลิตขาวไดมาตรฐาน
6. วิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตขาว
7. สงเสริม และ พัฒนาการผลิตขาวอินทรีย
8. สงเสริมการผลิตพืชอาหาร
9. สงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน
10. สงเสริมการผลิตพืชเพื่อการสงออก
11. สงเสริมการผลิตพืชเพื่อการแปรรูป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการแปรรูปขาวและสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑตามความตองการ
ของผูบริโภค
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตภัณฑขาวและสินคาเกษตรที่มีอยูเดิมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
2. มีผลิตภัณฑขาวและสินคาเกษตรใหม ตามความตองการของผูบริโภค
กลยุทธ
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสูมาตรฐานสากล
3. สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน
4. เสริมสรางและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็ง
5 สงเสริมการวิจัยและสนับสนุนการนํางานวิจัยมาสรางผลิตภัณฑใหม
6. สนับสนุนการวิจัยตลาดของกลุมจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการขนสง และการกระจายสินคา
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. มีระบบโครงขายการขนสงที่เชื่อมโยง การขนสง ทั่งทางบก ทางน้ํา ทางราง
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2.การรวบรวม และกระจายสินคาใหสามารถดําเนินการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. ขยายชองจราจร
2. พัฒนาจุดตัดในระบบการจราจร
3. สงเสริมการสรางความรวมมือ เพื่อการกอสรางรถไฟรางคู
4.สรางเขื่อนยกระดับลําน้ําเจาพระยาเพื่อรองรับการขนสงทางน้ํา
5.พื้นที่จุดเปลี่ยนถายการขนสงใหมีประสิทธิภาพ
6. สรางคลังสินคาเพื่อรวบรวมสินคากระจายสินคาในพื้นที่ที่เหมาะสมในแตละจังหวัด
7. วิจัยและพัฒนาระบบการขนสงการเก็บรวบรวมและการกระจายสินคา
8. พัฒนาองคความรูดานการบริการดานการขนสง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. มีชองทางการตลาดใหมและสามารถรักษาตลาดเดิม
2. ผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขันทางการคา
กลยุทธ
1. สงเสริมการรวมกลุม/สรางกลุมเครือขาย
2. สงเสริมการสรางภาพลักษณ/Branding
3. สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1.แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2.นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวและการบริการดานการทองเทีย่ ว
กลยุทธ
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน
2. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
7. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย
8. พัฒนาการบริการดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคน และสังคมที่เขมแข็ง
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ประชาชนมีความรูและมีงานทําอยางทั่วถึง
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2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ
3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และการทํางาน
4. ประชาชนดํารงชีวิตอยูในครอบครัวที่มีความเขมแข็ง
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู
2. สงเสริมการมีงานทํา
3. สงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน
4. สงเสริมการสรางครอบครัวเขมแข็ง
5.เสริมสรางระบบการปองกันภัย และหลักประกันทางสังคม
3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน
เมืองนาอยู มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาคนใหมีความรู คูคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวและสังคมอบอุนปลอดภัย ชุมชนและ
เครือขายมีความเขมแข็ง
2. เสริมสรางภาคเศรษฐกิจของจังหวัดใหมีการขยายตัวตอเนื่อง มีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันและขีด
ความสามารถทางการแขงขันบนฐานองคความรูและนวัตกรรม
3. อนุรักษฟนฟู ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และควบคูดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความมั่นคงบน
ความสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. เพื่อเพิ่มมูลคา และขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและ
สินคาชุมชน และใหเปนภาคสวนที่สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพในการในการดํารงชีพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่
ดีใหกับคนในครอบครัวและชุมชนอยางยั่งยืน
3. เพื่อยกระดับการทองเที่ยวใหเปนแหลงการสรางรายไดที่มั่นคงและเพิ่มปริมาณการคา
4. เพื่อเพิ่มความสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเพิ่มศักยภาพ
ของพื้นที่ในดานปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการคา การบริการและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความเปนธรรมในสังคม ชุมชน ที่จะ
นําไปสูความอบอุน ปลอดภัย และความสมานสามัคคี
6. เพื่อใหการบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การปรับโครงสรางภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยางสมดุล
เปาประสงค
เพื่อเพิ่มมูลคา และขีดความสามารถในการแขงขันของสินคา ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
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และสินคาชุมชน และใหเปนภาคสวนที่สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ
- ดานเกษตรกรรม
1) เพิ่มผลิตภาพการผลิตตอหนวย โดยใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตที่เหมาะสม และ
การพัฒนากระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ความปลอดภัย
2) สนับสนุนปจจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจของสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร
3) สงเสริมการผลิตและใชปุยอินทรียและสารชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมีและสารเคมี
4) สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเอกลักษณ (กลวยไข)
5) ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
6) สนับสนุนการนําผลวิจัยมาตอยอดในการปฏิบัติเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
7) สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุใหเพียงพอ
8) สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งและบทบาททางธุรกิจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุม Cluster การผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก
9) สงเสริมการปองกันและแพรร ะบาดของไขหวัดนกโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
เครือขายประชาชน
- ดานอุตสาหกรรม
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการมันเสนสะอาดพัฒนาและควบคุม ดูแลการผลิตสินคา
ใหไดมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย
- ดานเศรษฐกิจชุมชน
1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจใหกับกลุมอาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพของแหลงเงินทุนในชุมชนและสงเสริมใหผูประกอบการชุมชนเขาถึง
แหลงทุนในชุมชนมากขึ้น
3. สนับสนุนการมีแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและการบูรณาการเชื่อมโยง มีแผนชุมชน
เพื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑสินคา และการตลาดเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคน สังคม ชุมชน และสถาบันครอบครัวใหมี
ความเขมแข็ง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่นําไปสูการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค
เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพในการดํารงชีพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับคน ครอบครัว และชุมชนอยางยั่งยืน
กลยุทธ
- ดานคนมีความรู
1) ยกมาตรฐานโรงเรียนตกเกณฑ
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนในวิชาหลัก โดยการพัฒนาทักษะผูเรียนผูสอน
3) ขยายโอกาสการศึกษานอกระบบ การเขาถึงการศึกษาพื้นฐานมากที่สุด
4) สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของศูนยการเรียนรูในระดับจังหวัด อําเภอ ชุมชน
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5) สนับสนุนการพัฒนาทักษะพิเศษดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ
6) พัฒนามาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยปฐมวัย
- ดานพัฒนาสุขภาพ
1) สงเสริมการรณรงค เฝาระวัง ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพประชาชน
2.) พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก
3) สงเสริมความพรอม และสนับสนุนบทบาทของศูนยสุขภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในเชิงปองกันและการสรางพฤติกรรมรักสุขภาพ
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สงเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชน ครอบครัว เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมผานมิติศาสนา
2) เพิ่มศักยภาพบุคลากรศาสนาในการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม
3) อนุรักษ ฟนฟู เผยแพรภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
4) สนับสนุนใหผูดอยโอกาสมีสิทธิทํากิน มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ไดรับโอกาสดานสวัสดิการ
สังคมทั่วถึง
5) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการคุมครอง ดูแลประชาชนใหมีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน ไดรับการอํานวยความเปนธรรม โดยการสนับสนุนปจจัยความพรอมและการสรางเครือขาย
- ยกระดับคุณภาพชีวิต
1) สงเสริมเครือขายชุมชน ในการจัดสวัสดิการชุมชน
2) สนับสนุนกิจกรรมเชิงสรางสรรคของสภาเด็กและเยาวชน
3) พัฒนาทักษะและยกระดับฝมือชางชุมชน
4) พัฒนาครอบครัวอบอุนตามเกณฑมาตรฐาน
5) พัฒนาทักษะ เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใหเด็กและเยาวชน ผานกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมศักยภาพการคา การบริการ และการทองเที่ยวใหได
มาตรฐานทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด
เปาประสงค
เพื่อยกระดับการทองเที่ยวใหเปนแหลงการสรางรายไดที่มั่นคงและเพิ่มปริมาณการคา
กลยุทธ
- เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
1) ปรับปรุง พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหทันสมัย พรอมใหบริการมากขึ้น
2) สงเสริม พัฒนา สินคาทองเที่ยวใหมๆ โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3) ปรับปรุงและพัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก
4) สงเสริมการสรางเครือขาย/พันธมิตรการทองเที่ยว
- การคาและบริการ
1) สงเสริมการตลาดเชิงรุก การขยายการตลาดสินคาและพืชเศรษฐกิจหลัก ทั้งในและ
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นอกประเทศ
2) พัฒนาผูประกอบการคาภาคการผลิต
3) สรางเอกลักษณสินคาและเผยแพร
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางสมดุล
เปาประสงค
เพื่อเพิ่ม ความสมบูรณของฐานทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเพิ่ม
ศักยภาพของพื้นที่ในดานปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการคา การบริการและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ
1) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม โดยการพัฒนาฟนฟูปาตนน้ํา การเพิ่มพื้นที่ปานอกเขต
อุทยานแหงชาติ
2) สงเสริมชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
3) สงเสริมการปรับปรุงฟนฟู ความอุดมสมบูรณของดิน และการแกไขปญหาดินเปนกรด
4) สงเสริมลดการเผาพื้นที่การเกษตรกรรม
5) ควบคุม ดูแล รณรงคการรัก ษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑม าตรฐาน โดย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
6) พัฒนาฟนฟู แหลงน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําใหทั่วถึงพื้นที่ที่ขาดแคลน
น้ําหรือไมเพียงพอ และสนับสนุนการสรางแหลงกักเก็บน้ําในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน
7) สนับ สนุนการพัฒนาปจ จัยโครงสรางพื้นฐาน ไฟฟา ประปา ถนน ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถการแขงขัน
8) สงเสริมและเพิ่มบทบาทของประชาชนในการเตรียมความพรอม และเฝาระวัง ภัย
ธรรมชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบรอย
เปาประสงค
เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความเปนธรรมในสังคมชุมชนที่
จะนําไปสูความอบอุน ปลอดภัย และความสมานสามัคคี
กลยุทธ
1) เพิ่ ม ศัก ยภาพของการปฏิบัติ ง าน การเฝ าระวัง ควบคุ ม ดู แล การป องกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบความปลอดภัยในชีวติ ทรัพยสิน โดยการสนับสนุนปจจัยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และการเพิ่มบทบาทของเครือขายประชาชนในการรวมการพัฒนา
สังคม นาอยู
2) การพัฒนาศักยภาพ และความเขมแข็งขององคกร ผุนําเครือขายประชาชนในระดับ
พื้นที่ เพื่อเปนแกนนําการพัฒนาชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน/ชุมชน
3) สงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในระดับ
ชุมชนและการสรางสังคมที่อยูเย็นเปนสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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เปาประสงค เพื่อใหการบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
กลยุทธ
1) สงเสริมและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน และยกระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
2) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมและมีความสมดุลในคุณภาพชีวิต
3.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนบูรณาการอําเภอปางศิลาทอง มีดังนี้
1) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และปญ หาขาดแคลน
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
2) จัดใหมีหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่ เพื่อนําบริการของสวนราชการตางๆ ไปสูทองถิ่น
ทุรกันดาร
3) ประชาสัมพันธใหความสําคัญ ของการจัดเก็บ ภาษีตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ทองถิ่น
4) เผยแพรขอมูลขาวสารทุกประเภทใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบโดยทั่วถึง
และทันตอเหตุการณ
5) สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
6) สนั บ สนุ น และประชาสั ม พั น ธ ใ ห เ กษตรกรนํา หลั ก เกษตรทฤษฏี ใหม ต ามแนว
พระราชดําริ มาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
7) สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อรวมมือและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี เพื่อ
การเพิ่มผลผลิต รวมทั้งสรางอํานาจการตอรองกับผูซื้อ และปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนโดยรวม
8) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
9) สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
10) จัดใหมีการจัดตั้งจุดสกัดการลักลอบคายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท
11) รณรงคใหประชาชนและเด็กนักเรียนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตลอดจนสวมใส
หมวกนิรภัยเพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ
12) สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยางครบถวน
13) ดําเนินงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมทุกพื้นที่
14) สงเสริมการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานใหมีประสิทธิภาพ
15) สงเสริมและพัฒนาการกีฬา เพื่อสุขภาพของประชาชน เยาวชน รวมทั้งใหรูจักการ
ออกกําลังกายอยางถูกวิธี
16) ทํานุบํารุงสงเสริมการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
17) ใหความชวยเหลือสงเคราะหคนชรา คนไรที่พึ่ง คนพิการ และเด็กถูกทอดทิ้ง
18) จัดใหมีการอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่นและราษฎรในทุกระดับเพื่อ
ปลูกฝงการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
19) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ และจริยธรรมของขาราชการ เพื่อเพิ่ม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร

54
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
20) ปรับ ปรุง สภาพแวดลอมใน และนอกสถานที่ทํางาน เพื่ออํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่และประชาชนที่มาติดตองานราชการ
21) ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการติดตอราชการ ใหนอยลง เพื่อใหประชาชนสามารถ
ไดรับบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
22) สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกปาทุกประเภท
23) รณรงคและใหความรูแกเกษตรกรในการลดการใชสารเคมีอยางถูกวิธี ตลอดจน
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษโดยทั่วถึงกัน
24) ปรับปรุงบํารุงดินที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งสงเสริมใหมีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อปองกัน
การชะลางหนาดิน
25) รณรงคใหผูป กครองนักเรียนไดรับ ความรูความเขาใจในการศึกษาและมองเห็น
ความสําคัญของการศึกษาอยางแทจริง
26) ประชาสัมพันธ ใหนักเรียนและนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบถึงโทษของยาเสพ
ติดทุกชนิด เชน ยาบา กัญชา ฝน เปนตาน
27) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน พัฒนาบุคลากรของอําเภอทุกระดับใหมีความพรอม
ในการที่จะพัฒนาแกไขปญหาและมีสวนรวมในทุกๆ ดานกับประชาชนในพื้นที่
28) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงเกษตร
29) สงเสริมประชาสัมพันธ เศรษฐกิจของชุมชน หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ใหเปนที่รูจัก
แกบุคคลนอกพื้นที่
3.1.6 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่ง เปน “จุดหมาย” ที่องคก รปกครองสวน
ทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา เราเรียกไดวาเปน “วิสัยทัศน” วิสัยทัศนจึงเปนผลรวมของการ
สรุปบทเรียนจากอดีตพิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา
ดังนั้น การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทางทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถิ่น พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
“เมื่องกลวยไขนาอยู ควบคูเกษตรธรรมเทค เปนเอกดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เดนประจักษ
เมืองมรดกโลก ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1) จัดใหมีการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
2) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
3) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียรวม
5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
6) จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบรอย
ภายในทองถิ่น
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7) ปรับปรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
9) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
10) สงเสริมการทองเที่ยว
11) สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
12) จัดการศึกษา
13) สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
14) การสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
15) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
16) การวางและจัดทําผังเมืองรวม
17) จัดใหมีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการกอสรางอื่นๆ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมทางบก ทางน้ํา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2) สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
3) ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง
5) ผลิตพืช ผัก ผลไม มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
6) ใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7) สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
8) ประชาชนไดรับ โอกาส ในดานการศึก ษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมกันและมีความคิด
สรางสรรค
9) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
10) ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ไดรับการสังเคราะหชวยเหลืออยางเทาเทียมกันในสังคม
11) สืบสานและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
12) สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิภาพของทองถิ่น
13) การพัฒนาและอนุรักษผืนปาในเขตพื้นที่
14) องคกรนําความเขมแข็ง
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
มี 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรธรรมเทค
6) ยุทธศาสตรการสรางสังคมเขมแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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7) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8) ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
3.1.7 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายของนายปณยา ประดาพล นายกองคการบริห ารสวนตําบลปางตาไว เพื่อพัฒนาตําบล
ปางตาไวเปน ตําบลนาอยู ควบคูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสรางพื้นฐาน
สมบูรณ และตามปฏิญญาเครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู มีดังนี้
1. นโยบายเรงดวน ประกอบดวย
จากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผลกระทบตอ ความเปนอยูของประชาชน มีการเคลื่อนยาย
ของแรงงานไปทํางานตางถิ่น เกิดปญหาของสังคมตามมา จึงจะตองแกไขและพัฒนาใหเกิดการควบคูกัน ซึ่ง
จะเริ่มในปแรก คือการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และการแกไขปญหาน้ําทวมฉับพลัน ถนนถูกกัดเซาะ
ขาดทุกป พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา โดยการประสานงานกับหนวยงานที่ไดเขามาสํารวจและออกแบบโครงการ
ตางๆในเขตพื้นที่ ตําบลปางตาไว เชน สํานัก งานทางหลวงชนบทสํา นัก งานชลประทานที่ 4 จัง หวั ด
กําแพงเพชร สํานักงานพัฒนาที่ดิน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอปางศิลาทอง สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร และองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร เปนตน เพื่อใหทราบถึงโครงการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2557
2. นโยบายภายใน 4 ปขางหนา ไดแก
1) นโยบายการพัฒนาดา นโครงสรางพื้นฐาน องคก ารบริหารสวนตําบลปางตาไว
มีความมุง มั่นที่จะยกระดับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน อาทิเชน การกอสราง ปรับปรุง และซอมแซม
เสนทางการคมนาคม ภายในตําบลซึ่งจะมีทั้งเสนทางที่เปนถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พัฒนาเสนทางคมนาคมที่ชํารุดที่เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจัดทําผังเมือง และ
รวมถึงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การขุดเจาะบอบาดาล กอสรางฝายน้ําลนการพัฒนาคลองสงน้ํา
เพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบประปา เพื่อใหมีน้ําสะอาดไวอุปโภคบริโภครวมถึงการแกไขปญหาไฟฟา
แสงสวาง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดใหมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกและชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอน
ประชาชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหประชาชนอยูดีกินดี มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยดําเนินการ
ใหเปนระบบและใหครบวงจร ทั้งการสงเสริมอาชีพที่ชาวบานถนัด การผลิต การสงเสริมการปลูกขาวพันธุดี
การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาอยางเปนรูปแบบ
2) นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุน
ดานการศึก ษาขั้นพื้นฐาน มุง เนนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้น ฐานอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกัน
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย โดยใหชุมชน/องคกร/หนวยงาน/ภาครัฐ
และเอกชนมีสวนรวม เชน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โครงการเด็ก ยอดปญ ญา โครงการ
คะแนนที่บ าน สนับ สนุ นงานวั นเด็ก แห ง ชาติ โครงการเรี ยนรูป ระวัติ ทองถิ่น โครงการเรีย นดี มีทุ น
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และพัฒนาจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหได
มาตรฐานการศึกษาทองถิ่น เนนใหประชาชนใหความสนใจและศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การกาวสูประชาคมอาเซียน(ASEAN) ปพ.ศ. 2558 อยางนอยใหมีความรูดานภาษาอยางนอย 3 ภาษา
(ไทย,อังกฤษ,ภาษาอาเซียนอื่น) รวมทั้ง สรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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และวัฒนธรรม ประชาชนสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเขาสูประชาคม
อาเซียนไดดี
3) นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน สําหรับเรื่อง
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น เปนสิ่งสําคัญที่ตองไดรับการเอาใจใสดูแลจากทุกภาค
สวน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว จะไดรวมดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ที่สามารถสงเสริม
และสนับสนุนไดดังนี้
(1) การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชน
กําหนดเปาหมายสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใหทั่ วถึงและสงเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ใหแกประชาชน โดยความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํากิจกรรมแผนงาน
โครงการเพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)ในตําบล
ปางตาไว สง เสริม ใหมีกิจ กรรมปองกันการแพรร ะบาดของโรคติดต อ รวมทั้ง จัดซื้อวัส ดุอุป กรณ ที่จ ะ
ดําเนินงานดานการปองกันและระงับโรคติดตอ จัดทําโครงการหมูบานนาอยู เชิดชูตําบล จัดตั้งกองทุน
แบงปน เพื่อจัดสรรทุนรูปแบบตางๆในชุมชน
(2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สง เสริมใหมีกิจกรรม/โครงการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหไดแกเด็ก สตรี
คนชรา ผูดอยโอกาส ไดเขามามีสวนรวมเพื่อมีโอกาสพัฒนาตนเองใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
และครอบครัว มีความอบอุ นเสริ ม สร างครอบครัวที่ ดีใ นสัง คมให ความร วมมื อสนับ สนุน งบประมาณ
สงเคราะหเ บี้ยยัง ชีพคนชรา คนพิก าร ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส ผูยากไร เด็ก ถูกทอดทิ้ง และผูประสบ
ปญหาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต ใหมีโอกาสเติบโตในสังคมอยางมีคุณภาพ จัดหาสนับสนุนทุนและ
แหลงจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพื่อเพิ่มรายได ใหความรวมมือในการรณรงคจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ เปนตน รวมทั้งประสานงานหนวยงามที่มีสวนเกี่ยวของ จัดระบบการดูแลสุขภาพชุมชน
รวมศึกษาปญหารวมกันแกไขใหกับประชาชน
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข็มแข็ง
เปาหมายของการพัฒนาคือใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรูพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการตาง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพิ่ม
มูล คาของสินคา ซึ่ง กอใหเกิดการผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงาน โดยสามารถ
พึ่ง ตนเองได และดํ ารงอยูอ ยา งมั่ นคง ถึ ง แมจ ะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงจากภายนอกและภายใน โดยจะ
ดําเนินการสงเสริมอาชีพและสรางชุม ชนเข็มแข็ง โดยสนับ สนุนการรวมกลุม ของประชาชนเพื่อบริหาร
จัดการ และดําเนินการสงเสริมอาชีพและสรางเสริมใหชุมชนเข็มแข็งตามแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง"
4.) นโยบายดานการสรางสังคมเขมแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยนอมนํา
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการบริห ารจัดการขององคการ
บริห ารสวนตําบลใหโ ปรง ใส ตรวจสอบได ตามหลักธรรมาภิบ าล ใหความรวมมือ /ประสานงาน/จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/ประสานแผนพัฒนารวมกับทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการขยาย
ฐานของการมีสวนรวมสงเสริมและสนับ สนุนการจัดทําแผนชุมชนเสริม สรางความเขมแข็ง ใหแกชุมชน
พัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดี และ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (ปพ.ศ.2557-2561) องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กําแพงเพชร
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สามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานวาประสบความสําเร็จเพียงใด มีความคุมคาหรือไม พรอมนําขอมูล
กลับมาแกไขปรับปรุงใหมอีกครั้ง สงเสริมใหมีกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ
ทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณในโครงการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหแกอําเภอ
จัง หวั ด และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมถึ ง การพัฒ นาศู น ยป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย พัฒ นา
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และสนับสนุนตํารวจบานใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
5.) นโยบายดานการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทรัพยากร
บุคคลถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหยุทธศาสตรตางๆ ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายที่วางไว ในการนี้
จะรวมถึงการสงเสริมและพัฒ นาระบบการบริหารงานขององคการบริหารตําบล ภายใตหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาล จากกิจกรรมที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความสํ าคั ญ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุน ดา นการพัฒ นาเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพบุ คลากรของทอ งถิ่ นในแตล ะ
กลุมเปาหมายมาโดยตลอด ทั้งในดานความรูความสามารถ โดยจัดใหมีโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรพรอมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูมาปรับใชในองคกร อบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อนํา
ขอคิดหลักปรัชญาทางศาสนามาใชกับการปฏิบัติงานกิจกรรมเหลานี้ยังคงใหมีอยูอยางตอเนื่องและภารกิจที่
จะสงเสริมใหดําเนินการตอไปอีก ไดแก การจัดใหมีการศึกษาสภาพปญหา และกําหนดแนวทางการพัฒนา
พรอมจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูป ธรรม สรางความรวมมือกับ หนวยงานภาครัฐในการ
พัฒนาขอมูลคลินิกเซ็นเตอรขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนศูนยรวมในการรวบรวมรับฟงและพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพพัฒนาสถานที่ป ฏิบัติง านประจํา /ภารกิจถายโอนที่ขยายภารกิจขึ้นจัดหาอุป กรณ
เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ชวยเหลือและแกไขปญหาใหแกหนวยงานราชการอื่น องคก รปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง
6.) นโยบายดานการเกษตรปลอดภัย ถือเปนนโยบายที่จะตองดําเนินการใหเกษตรกร
มีความรูความเขาใจ ถึง ประโยชนและอันตรายของสารเคมี ในปจ จุบันมีเกษตรกรเจ็บ ป วยจากการใช
สารเคมี ไมถูกตองทําใหตองสูญเสียทั้งคาใชจายในการรักษาพยาบาล เสียเวลา มีสารเคมีสะสมในรางกาย
และอาจตองเสียชีวิต จึงตองมีการสงเสริมและสนับสนุนแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย เกษตรธรรมเทค เพื่อ
เปนโครงการนํารองเกษตรปลอดภัย สนับ สนุนการฝก อบรมจัดทํา ปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ
ฮอรโมนพืชจุลินทรีย เพื่อการเกษตร สารสกัดสมุนไพร และการปองกันกําจัด ฯ แบบผสมผสาน (ไอพี.เอ็ม.) ตาม
แนวทางวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตําบล เพื่อ
สรางตลาดสีเขียวตามโครงการการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนกําแพงเพชรนาอยู
7.) นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลปางตาไวมีพื้นที่ของอุทยาน
แหงชาติแมวงกและเขตปาอนุรักษ ประชาชนมีอาชีพดานการเกษตร และใชประโยชนจากพื้นที่ของอุทยาน
แหงชาติแมวงก ในการสรางรายได เพื่อเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชน
ของประชาชนตําบลปางตาไว จึงตองใช แนวทางคนรักษปา ปาเลี้ยงคน (คนดูแลปา ปาใหประโยชนคน)
และบํารุงรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนนทางเดิน ภายใน
หมูบาน สง เสริม และสนับสนุนการปลูก ตนไม ปลูกหญาแฝก การบริห ารจัดการขยะอยางเปนระบบ
ตลอดจนคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
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ใหทุกหมูบานมีการจัดการขยะในระดับครัวเรือน สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวสรางคุณภาพชีวิต
และลดภาวะโลกรอน ดวยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณแหลงชุมชน เชน หนา วัด หนาโรงเรียนและ
แหลงชุม ชนขนาดใหญ เพื่อเปนปอดฟอกอากาศ ลดโลกรอนและเปนสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุน
โครงการจัดเก็บขยะ แปรรูปขยะใหเกิดประโยชนทุกภาคสวน เชน การรีไซเคิลกลับมาใชใหม และปรับปรุง
คุณภาพการบริหารจัดการจัดเก็บขยะใหเปนไปอยางมีระบบตอเนื่องเพื่อไมใหขยะตกคาง
8.) นโยบายดานการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ ว เนื่องจากองคการบริหารสวน
ตําบลปางตาไว มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ คือ อุทยานแหงชาติแมวงก ซึ่งในแตละปมีจํานวน
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วจํ า นวนมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ สร า งโอกาสให กั บ ประชาชนในตํ า บลปางตาไว
มีอาชีพ มีรายไดจากนักทองเที่ยว จะตองพัฒนาหมู บานที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว ใหเปนหมูบาน
แหลงทองเที่ยวทางการเกษตรเชิงนิเวศ จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางการเกษตรเชิงนิเวศ
โดยความรวมมือกับ หนวยงานที่เ กี่ยวของ พัฒ นาแหลง ทองเที่ยวใหมีส ภาพสมบูร ณ และอํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ
9.)นโยบายการจัด ระเบีย บชุ มชนและสัง คม การรั กษาความสงบเรีย บร อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญกับการแกปญหายาเสพติดภายในชุมชน สนับสนุนโครงการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดของทางราชการ ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวข อง
ในการใหความรูแนวทางการปองกัน วิธีการแกไขแกเยาวชนกลุมเสี่ยง โดยประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การปองกันปราบปราม โดยการชวยกันสอดสองดูแล การแจงเบาะแสแกทางราชการ และการปองปราม
บุตรหลานและเพื่อนบาน มิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ชวยเหลือผูที่ติดยาเสพติด ใหไดรับการดูแล
บําบัดรักษาอยางถูกตองจากหนวยงานของรัฐ เพื่อใหเลิกเกี่ยวของอยางเด็ดขาด และกลับมาอยูในสังคม
ปกติไดอยางมีความสุข และเพื่อใหชุม ชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและมีความสงบสุข มีการปรับปรุงระบบจราจร ติดตั้งสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ใหมี
ความทันสมัย เพื่อความปลอดภัยแกผูใชรถใชถนน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ในการจัดใหมีอาสาสมัครและ
พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความพรอมทั้งใน
ดานการปองกันและในดานการเขาชวยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัยอยางรวดเร็ว
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ขอบขายปญหา
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ํา

1.2 สิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งกอสราง
อื่นๆ

ปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

แนวโนมในอนาคต

(1) ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และถนนดินลูกรัง
ชํารุด
(2) ถนนดินลูกรังเปนหลุมเปน
บอ การคมนาคมไมสะดวก
(3) สะพาน และทอระบายน้ํา
ชํารุด
(4) น้ําทวมขังในฤดูฝน
(5) ถนนเพื่อการเกษตรชํารุด
เสียหาย

ทุกหมูบาน

ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
ถนนดินลูกรัง

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ถนนเพื่อการเกษตร

(1) ไฟฟาสาธารณะยังไมทั่วถึง
ตามจุดเสี่ยงทุกหมูบาน
(2) ระบบประปาหมูบานยังไม
ทั่วถึงทุกหมูบานทุกครัวเรือน
(3) ไมมีศาลาที่พักริมทาง และ
ศาลาเอนกประสงค

ทุกหมูบาน

ไฟฟาสาธารณะ

1. ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังที่ชํารุด
2. กอสรางถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และถนนดินลูกรัง
3. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสะพานและทอ
ระบายน้ํา
4. กอสรางปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา
5.ขยายผิวจราจร
6. กอสรางทอระบายน้ํา
7. ปรับปรุงซอมแซมถนน
8. ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
ฯลฯ
1.ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ทุกหมูบาน

ประชาชนผูไมมีน้ําประปาใช

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

สะพาน
ทอระบายน้ํา

ศาลาที่พักริมทาง
ศาลาเอนกประสงค

2.กอ สรา ง ปรั บ ปรุ ง บํา รุง รัก ษา ระบบประปา
หมูบาน
3.กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ศาลาที่พักริมทาง
และศาลาเอนกประสงค ฯลฯ
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ขอบขายปญหา
1.3 ระบบจราจร

ปริมาณของปญหา
1) ไมมีสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุด
เสี่ยง
(2) เครื่องหมายบังคับจราจรชํารุด
(3) ไฟฟาสาธารณะรายทางชํารุด
(4) ริมถนนมีวัชพืชปกคลุมทําใหเกิด
อันตราย
1.4 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
(1) ถังเก็บน้ํามีไมเพียงพอ
อุปโภค บริโภค / ระบบประปา (2) ระบบประปาหมูบานชํารุด และมี
ไมครบทุกหมูบาน
(3) บอน้ําบาดาลชํารุด และมีไม
เพียงพอ

1.5 การพัฒนาระบบ
ชลประทาน

(1) แหลงน้ําขาดการดูแล บํารุงรักษา
(2) แหลงน้ําตื้นเขินไมมีน้ํา
(3) ขาดแคลนอาคารกักเก็บน้ํา
(4) แหลงน้ําขนาดเล็กขาดการ
บํารุงรักษา
(5) คลองสงน้ําและดาดคอนกรีตชํารุด
(6) ฝายชํารุด

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
จุดเสี่ยงอันตราย
เครื่องหมายบังคับจราจร
ไฟฟาสาธารณะ
ถนนสายไพรสวรรค –
ตากฟา

แนวโนมในอนาคต
1.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
2.ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร
3.ติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
4.ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
ฯลฯ

หมูบานที่ไมมีถังเก็บน้ํา
1.กอสรางถังเก็บน้ํา /จัดซื้อโองเก็บน้ํา
หมูบานที่ระบบประปาชํารุด 2.กอ สร า งซ อ มแซมและปรั บ ปรุ ง ระบบประปา
และยังไมมีระบบประปา
หมูบาน
หมูบานบอบาดาลทีช่ ํารุดและ 3.ขุดเจาะบอน้ําบาดาลและปรับปรุงซอมแซมบอ
หมูบานที่ยังไมมีบอบาดาล
น้ําบาดาล
แหลงน้ําที่ขาดการดูแล
ฯลฯ
บํารุงรักษา
1.ดูแล บํารุงรักษาแหลงน้ํา
แหลงน้ําที่ตื้นเขิน
2.ขุดลอกคลองและแหลงน้ํา
คลองสงน้ําและดาด
3.กอสรางฝายกั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตที่ชํารุด
4.บํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก
5.บํารุงรักษาคลองสงน้ําดาดคอนกรีต
6. โครงการดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก
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ขอบขายปญหา
2.ดานเศรษฐกิจ
2.1 การสงเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง

2.2 การพัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชน

2.3 การพัฒนาสงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทน

ปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

1. ประชาชนยังขาดความรูและทักษะ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑที่ผลิตได
2. ยังขาดการสนับสนุนดานเกษตร
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ประชาชนขาดการสงเสริมอาชีพ

ทุกหมูบาน

ประชาชนชนตําบล
ปางตาไว

1. พัฒนาอาชีพใหมีประสิทธิภาพ
2. แปรรูป ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา สนับสนุนวัสดุ
ครุภัณฑ
3. สง เสริม เครือ ขายวิส าหกิจ ชุม ชนครอบคลุม
ทฤษฎีใหม ฯลฯ

(2) ผูมีรายไดนอยไมมีอาชีพเสริม
(3) ขาดการสนับสนุนหมูบาน
เศรษฐกิจชุมชน
(4) ไมมีตลาดกลางในการจําหนาย
สินคา
(5) ขาดการสนับสนุนดานเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ประชาชน
ผูมีรายไดนอย
หมูบานเศรษฐกิจชุมชน

1. ประชาชนยังไมตระหนักถึง
ความสําคัญในการปลูกพืชทดแทน
2. ยังขาดพันธุพืชในการที่จะนํามา
ปลูกทดแทน

ทุกหมูบาน

1.ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน
2.จัดหาอาชีพเสริมใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย
3.สนั บ สนุ น กิ จ กรรมหมู บ า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
พึ่งตนเอง
4.จัดตั้งตลาดกลางในการจําหนายสินคา
5.สนับสนุนสมาคมองคกรภาคเอกชนภาครัฐ ภาค
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ของทองถิ่น
6. เพิ่มผูประกอบการรายใหม
1. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
2. สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนพืชพันธดี

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ประชาชนที่สนใจ

แนวโนมในอนาคต
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ปริมาณของปญหา
3.ดานการศึกษา
3.1 พัฒนาการศึกษากอน (1) อาคารสถานศึกษาชํารุด และมีไม
ปฐมวัย
เพียงพอกับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดการพัฒนา
(3) เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดการสงเสริม
สุขภาพ

พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

แนวโนมในอนาคต

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

1.โครงการอาหารเสริมสําหรับเด็กเล็ก
2.โครงการสนับ สนุนปรับ ปรุง และพัฒ นา
ศูนยเด็กเล็ก
3.สนับสนุน/อุดหนุนและสงเสริมการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.กอสรางปรับปรุงสถานศึกษา
2.สงเสริมอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
3.สงเสริมบุคลากรทางการศึกษา
4.โครงการอาหารเสริมสําหรับนักเรียน
5.จัดทําและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
6. โครงการอุดหนุนภาครัฐและเอกชนใน
การสงเสริมการศึกษา
ฯลฯ
1.ปรับปรุงและพัฒนาศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนระดับตําบลและอําเภอ
2.กอ สร า งและปรับ ปรุ ง หอ งสมุ ดประจํ า
หมูบาน ตําบล
3. พัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย

3.2 พัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระบบ 12 ป

1) อาคารสถานศึกษาชํารุด และมีไมเพียงพอ
(2) ขาดแคลนอุปกรณสื่อการเรียนการสอน
(3) ขาดการสงเสริมบุคลากรทางการศึกษา
(4) นักเรียนขาดแคลนอาหารเสริม
(5) ขาดหลักสูตรทองถิ่น

ทุกโรงเรียน

โรงเรียน 6 แหง
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน

3.3 การจัดการศึกษานอก
ระบบ

(1) ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบลขาดการ
พัฒนา
(2) หองสมุดประจําหมูบานชํารุด และมีไม
ทั่วถึงทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

ศูนยการเรียนชุมชนประจํา
ตําบล
ที่อานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน
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3.4 พัฒนาระบบการศึกษาของ
ทองถิ่นเพื่อนําไปสูความเปน
สากล

ปริมาณของปญหา
(1) ขาดแคลนอาคารสถานศึกษา
(2) หลักสูตรการศึกษาทองถิ่นยัง
ไมไดรับการพัฒนาใหเปนสากล
(3) ขาดบุคลากรทางการศึกษา
ของทองถิ่น

3.5 พัฒนาแหลงขอมูลขาวสาร
ของประชาชน

(1) ประชาชนยังไมเขาใจในการ
ใชระบบอินเตอรเน็ตตําบล
(2) ยังไมมีการจัดตั้งศูนยขอมูล
ทองถิ่นในตําบลปางตาไว

4.ดานสิ่งแวดลอม
4.1 การคุมครองดูแลและ
บํารุงรักษาปา

(1) ปาชุมชนไมไดรับการพัฒนา
(2) ไฟไหมปาชุมชนในฤดูแลง
(3) ปาชุมชนขาดการฟนฟู และ
อนุรักษ

พื้นที่เปาหมาย
ทุกโรงเรียน

กลุมเปาหมาย
โรงเรียน 6 แหง
บุคลากรทางการศึกษา

ทุกหมูบาน
ประชาชนนักเรียน
ทุกโรงเรียน
นักศึกษา
ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

พื้นที่ปาชุมชน

แนวโนมในอนาคต
1.กอสรางสถานศึกษา
2.พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ทองถิ่นใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
3.โ คร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พ บุ คล า ก ร ท า ง
การศึกษาทองถิ่น
ฯลฯ
1.โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อ
ประชาชน
2.โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ข อ มู ล
ทอ งถิ่นขององคก ารบริหารสวน
ตําบลปางตาไว
ฯลฯ
1.พัฒนาปาชุมชน
2.ควบคุม/ปองกัน ไฟปา
3.ปรั บ ปรุ ง ฟ น ฟู อนุ รั ก ษ ป า
ชุมชน ฯลฯ
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4.2 การควบคุมดานมลพิษ

ปริมาณของปญหา
(1) น้ําเสียไมมีคุณภาพ
(2) ประชาชนไดรับผลกระทบ
จากน้ําเสีย อากาศและเสียง

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
น้ําเสียอากาศและเสียง

แนวโนมในอนาคต
1.ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2.ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ
และเสียง
3.ควบคุมมลพิษทางน้ํา
ฯลฯ

4.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย

(1) ประชาชนไดรับมลพิษจาก
แหลงน้ําเสีย

ทุกหมูบาน

แหลงน้ําเสีย

1.บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย ใ น แ ห ล ง น้ํ า
สาธารณะ
2.กอ สรางระบบรวมและบําบัด
น้ําเสีย
ฯลฯ

4.4 บําบัดและจัดการขยะ

(1) ไมมีระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย
(2) ไมมีถังขยะประจําหมูบาน
(3) ไมมีระบบการกําจัดขยะรวม

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

หมูบานที่ยังไมมีการจัดการขยะ 1.จั ด การขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล
2.จัดซื้อถังขยะประจําหมูบาน
3.กอสรางระบบกําจัดขยะรวม
4. จัดซื้อรถขยะ
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4.5 การบําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ปริมาณของปญหา
(1) ทรัพยากรธรรมชาติขาดการฟนฟู
และอนุรักษ
(2)น้ําทวมขัง
(3) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(4) ที่ดินรกรางวางเปลาและที่
สาธารณะที่ประชาชนใชรวมกันขาด
การดูแล บํารุงรักษา

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
ทรัพยากรธรรม
ชาติในตําบลปางตาไว

แนวโนมในอนาคต
1.ปรับปรุง ฟนฟู อนุรัก ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
3.รณรงคและประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก
ใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.ดูแลรักษาและคุม ครองปอ งกันที่ดินรกราง
วางเปลาและที่สาธารณประโยชนที่ประชาชน
ใชรวมกัน
5.โครงการปลูกตนไม
6.ฝ ก อ บ ร ม อ า ส า ส มั ค ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ฟ น ฟู
ทรัพ ยากรธรรมชาติใ นทอ งถิ่นให คงอยูอ ยา ง
ยั่งยืน
8. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของ
เยาวชนในการจั ดการเพื่ อ อนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
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5. ดานเกษตรธรรมเทค
5.1 การพัฒนาเกษตรธรรมเทค

6. ดานการสรางสังคมเขมแข็ง
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
6.1 การพัฒนาการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหโปรงใสตรวจสอบได

ปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย

(1) ระบบการผลิตของเกษตรกร
ยังไมมีประสิทธิภาพ และยังไมได
มาตรฐานในการผลิต
(2) เกษตรกรยังขาดความเชื่อมั่น
ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งแปลง
สาธิต
(3) เกษตรกรใชสารเคมีเปน
จํานวนมาก

ทุกหมูบาน

(1) ประชาชนขาดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย

แนวโนมในอนาคต

พื้นที่การเกษตรทุกหมูบาน
เกษตรกรในตําบลปางตาไว

1.พัฒนาการผลิต
2.พั ฒ นาระบบการจํ า หน า ย
สินคาเกษตร
3.รณรงคเ พื่ อ สรา งความมั่ น ใจ
และรวมมือในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร “โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งแปลงสาธิต
4.ส ง เสริ ม การใช ปุ ย อิ น ทรี ย
ชีวภาพ ฯลฯ

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สนั บ สนุ น งบประมาณให
องค ก รภาครั ฐ ในการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล
ฯลฯ

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
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ปริมาณของปญหา
6.2 การพัฒนาและเสริมสราง (1) แกนนําชุมชน ขาดการสงเสริม
ความเขมแข็งศักยภาพของชุมชน ใหความรู
ประชาคมในทุกดาน
(2) เครือขายชุมชนขาดงบประมาณ
ในการดําเนินการ
(3) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมี
สวนรวมพัฒนาทองถิ่น
(4) ประชาชนไมคอยใหความรวมมือ
ในการบริหารงานของทองถิ่น

6.3 การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม

(1) ประชาชนขาดความรูเกี่ยวกับ
การคุมครองผูบริโภค
(2) ผูมีรายไดนอย ยากจนไมมีที่อยู
อาศัย

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
แกนนําชุมชน
เครือขายชุมชน
ประชาชน

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

แนวโนมในอนาคต
1.ฝ ก อบรมให ค วามรู แ ก แ กนนํ า ชุ ม ชน
ประชาคม
2.สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ร ว มจั ด ตั้ ง
เครือขายชุมชน
3.รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึก
ด า นการมี ส ว นร ว มและการสร า งชุ ม ชน
เขมแข็ง
4.สนับสนุนในการจัดเวทีประชาคม
5.สง เสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานของทองถิ่น
ฯลฯ

ผูบริโภค
ประชาชน
ผูมีรายไดนอย

1.เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ค วามรู
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
2.โครงการจั ด การเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู อ าศั ย
สําหรับผูมีรายไดนอย
3. การดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
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6.4 การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

6.5 การรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

ปริมาณของปญหา
(1) ประชาชนประสบภัยธรรมชาติ และ
ภัยอื่นๆ
(2) ขาดวัสดุอุปกรณในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(3) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ขาดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาที่

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
ผูประสบภัย

ทุกหมูบาน

อปพร.

ทุกหมูบาน

ศูนย อปพร.อบต.
ปางตาไว

1) การแพรระบาดของยาเสพติด
(2) ประชาชนขาดความรูในการปองกัน
อาชญากรรม

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

แนวโนมในอนาคต
1.โครงการชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน
2.โครงการปองกันภัยฝายพลเรือน
3.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4.โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพองคกร
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
5. โครงการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขต
ทองถิ่น
ฯลฯ
1.โครงการปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติด
2.โครงการฝกอบรมสงเสริมความรูในการ
ปองกันอาชญากรรมในทุกดาน
3. โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อปองกันยา
เสพติด
ฯลฯ
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6.6 งานพัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

7.ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7.1 พัฒนาระบบคุณภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปริมาณของปญหา
(1) การดําเนินงานยังไมเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น
(2) ความเชื่อมโยงของการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นยังขาดความชัดเจน
(3) ระบบขอมูลการวางแผนของ
ทองถิ่นยังขาดความชัดเจน

(1) ขาดการสงเสริมระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
(2) บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดประสบการณในการ
ทํางาน
(3) บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขาดการสงเสริมดานสวัสดิการ
(4) ระบบบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังไมไดมาตรฐาน

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น

แนวโนมในอนาคต
1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.โครงการประสานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3.โครงการจัดทําและพัฒ นาระบบขอ มูล เพื่อ
การวางแผน
ฯลฯ

บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

1.โครงการสงเสริมการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
2.โครงการพัฒนาความรูใหบุคลากรสวน
ทองถิ่น
3.โครงการสงเสริมสวัสดิการใหแกบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ตางๆ ในระดับทองถิ่น

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

อบต.ปางตาไว
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ปริมาณของปญหา
7.2 สงเสริมประสิทธิภาพในการ (1) ขาดการสงเสริมระบบบริหาร
ปฏิบัติงานขององคกรปกครอง กิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
สวนทองถิ่น
(2) บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังขาดประสบการณในการ
ทํางาน
(3) บุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขาดการสงเสริมดานสวัสดิการ
(4) ขาดวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือใน
สํานักงาน
(5) ระบบบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังไมไดมาตรฐาน
(6)อาคารสํานักงานไมเพียงพอตอการ
ใหบริการประชาชน

พื้นที่เปาหมาย
อบต.ปางตาไว

กลุมเปาหมาย
บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แนวโนมในอนาคต
1.โครงการสงเสริมการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและสังคมที่ดี
2.โครงการพัฒนาความรูใหบุคลากรสวน
ทองถิ่น
3.โครงการส ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารให แ ก
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. โครงการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
5. โครงการจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องใชสํานักงาน
6. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงาน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานตางๆ ในระดับทองถิ่น
7. โครงการพั ฒ นาระบบบริ ก ารของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
8. จัดหาวัส ดุยานพาหนะครุภัณฑและ
เครื่องจักรกล
ฯลฯ
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8.ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
8.1 การสงเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

8.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปริมาณของปญหา

พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

แนวโนมในอนาคต

(1) ประชาชนขาดความรู ด า น
สาธารณสุข
(2) เกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ
(3) ขาดวัสดุ อุป กรณ เครื่องมือทาง
การแพทย
(4) สตรีขาดการสงเสริมสุขภาพ
(5) ขาดศูนยบริการดานสาธารณสุข

ทุกหมูบาน

ประชาชนทั่วไป

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ประชาชนทั่วไป

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

สตรีตั้งครรภ

(1) ผูสูง อายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
ไดรับการสงเคราะหยังไมทั่วถึง
(2) เด็กและเยาวชนขาดสวัสดิการ
(3) ศู นย ส งเคราะหร าษฎรประจํ า
หมู บ า นขาดการพั ฒ นา และการ
บริหารงานไมเปนระบบ

ทุกหมูบาน

ผูดอยโอกาสทางสังคม
เด็ก และเยาวชน
ศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน

1. โครงการสงเสริมความรูและใหบริการ
สาธารณสุข
2. โครงการปองกันแพรระบาดของ
โรคติดตอ
3. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ทางการแพทย
4. โครงการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
5. รับถายโอนและกอสรางศูนยบริการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง
1. โครงการสงเคราะหใหแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
2. โครงการสงเคราะหและจัดสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน
3.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย
สงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
ฯลฯ
4. โครงการฌาปนกิจสงเคราะหชุมชน

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
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8.3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ

8.4 สงเสริมศาสนา และ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

ปริมาณของปญหา
1) สนามกีฬา ลานกีฬาชํารุด และมี
ไมเพียงพอ
(2) ขาดการสงเสริมความเปนเลิศดาน
กีฬา
(3) ขาดการส ง เสริ ม กิ จ กรรม
นันทนาการในหมูบาน ชุมชน
(4) ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณกีฬา
(5) สวนสาธารณะยังมีนอย ไมครบทุก
หมูบาน

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน

(1) ขาดการสงเสริม เอกลัก ษณและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
(2) ขาดการสงเสริมดานการศาสนา
( 3) ขา ด ก า ร ถ า ย ท อ ด ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมใหแกเด็กนักเรียนและคนรุน
หลัง

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
เด็ก และเยาวชน

แนวโนมในอนาคต
1. โครงการกอสรางและปรับปรุงสนาม
กีฬา /ลานกีฬา
2. โครงการสงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา
3. โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
4. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ การกีฬา
5. โครงการสนับสนุนงบประมาณดาน
กีฬาใหแกสวนราชการและหนวยงาน
ตางๆ
6. โครงการกอสรางและปรับปรุง
สวนสาธารณะ
1. สงเสริมเอกลักษณและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
2. สงเสริมกิจการดานการศาสนาและ
วัฒนธรรม
3. โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่น
ฯลฯ
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8.5การพัฒนาหลักสุขาภิบาล
และสถานที่ ที่อยูอาศัย

ปริมาณของปญหา
(1) รานอาหารและผูประกอบการขาด
ความรูดานการสุขาภิบาล

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการรานอาหาร

9.ดานการพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว
9.1 การพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว

(1) ขาดการประชาสั ม พั น ธ ก าร
ทองเที่ยว
(2)แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทรุด
โทรม
(3) ไมมีศูนยประสานงานทอ งเที่ยว
ทองถิ่น
(4) โบราณสถานขาดการบํารุงดูแล
รักษา

ทุกหมูบาน

แหลงทองเที่ยวในเขต
ทองถิ่น

(1) ขาดการส ง เสริ ม ให ค วามรู แ ก
เยาวชนไดการทองเที่ยวของทองถิ่น
(2) ประชาชนขาดการมีสวนรวมใน
การจัดการดานการทองเที่ยว

ทุกหมูบาน

9.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรดานการทองเที่ยว

ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

แนวโนมในอนาคต
1. สนับสนุนโครงการสุขาภิบาลสถาน
ประกอบอาหาร
2. โครงการฝกอบรมใหแกผูจําหนาย/ผู
ประกอบอาหารใหมีความปลอดภัย
3. โครงการจัดหาที่อยูอาศัยให
ผูดอยโอกาส

1. ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงาน
ทองเที่ยวเครือขายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4. บํารุง ดูแล รักษาโบราณสถาน
5. บํารุง ดูแล รักษาพิพิธภัณฑสถาน
ฯลฯ
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 1. การสงเสริมใหความรูแกเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
2. การสรางจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
จัดการดานการทองเที่ยว
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ขอบขายปญหา
9.3 สงเสริมการทองเที่ยว

ปริมาณของปญหา
(1) ขาดการสงเสริมดานการทองเที่ยว
(2) เครือขายดานธุรกิจดานการ
ทองเที่ยวยังไม เขมแข็ง

พื้นที่เปาหมาย
ทุกหมูบาน

กลุมเปาหมาย
สถานที่ทองเที่ยวในเขต
ทองถิ่น

แนวโนมในอนาคต
1.จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
2.โครงการสรางเครือขายดานธุรกิจการ
ทองเที่ยว
3. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ
ฯลฯ
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3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
ปจจัยแวดลอมภายใน (Orgnization – Analysis)
จุดแข็ง ( S: Strength)
1. พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว สวนหนึ่งเปนเขตอุทยานแหงชาติแมวงกมีสถานที่
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงาม เปนที่รูจักของคนทั่วไป เหมาะแกการพัฒ นาในดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และใหบริการแกนักทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกราษฎรในพื้นที่
2. มีก ารจัดตั้งกลุมพลังมวลชน เกี่ยวกับกิจการดานตางๆ ครอบคลุมทุก ยุทธศาสตร เชน ดาน
สาธารณสุข มีกลุม อสม. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มี อปพร. 164 นาย ตามเปาหมายรอย
ละ 2 ของจํานวนประชากร ดานการสงเสริมอาชีพ มีกลุมแมบาน กลุมกองทุนเกษตรพืชไร กลุมกองทุนเงิน
ลานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีหนวยประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดทุกหมูบาน
ตลอดจนมีประชาคมหมูบานทุกหมูบาน เพื่อรองรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนอยางยั่งยืนตลอดไป
3. มีการลงทุนโดยภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการในพื้นที่ รับซื้อพืชผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกร รวมทั้งเปนแหลงรองรับผลผลิตและวัตถุดิบจากพื้นที่
4. มีความอิส ระในการบริห ารงบประมาณ จัดเก็บรายไดและยังไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จํานวนหนึ่ง
5. เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กและมีโครงสรางและกระบวนการบริห ารงานที่ไม
ซับซอน ทําใหงายและมีความรวดเร็วในการบริหารงาน
6. ไดรบั การประสานงาน การอํานวยการ และความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของเปนอยางดี
และสม่ําเสมอ
7. ประชาชนมีความพรอมในการรวมกันแกไขปญหาทางสังคมโดยชุมชนเอง
8. ทุนทางสังคมมีมาก องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง
9. ผูนําทองถิ่นมีบทบาทตอการพัฒนาทองถิ่นมาก
10. องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวมีการประสานงานกับจังหวัดและอําเภอไดเปนอยางดี
จุดออน ( W: Weakness)
1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถพัฒนาทองถิ่นไดตามความตองการของประชาชนได
อยางครอบคลุมและทั่วถึง
2.องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว มีปญหาทางดานโครงสรางพื้นฐาน ถนนสายหลักในพื้นที่
สวนใหญเปนถนนดิน และลูกรังซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่
3. พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปางตาไว อยูนอกเขตพื้นที่ชลประทาน และใชน้ําฝนเปนหลักใน
การทําการเกษตร ทําใหเกษตรกรประสบปญหาการขาด
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4. ประชาชนบางสวนขาดการตื่นตัวและใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นนอย
5. บุคลากรในหนวยงานมีไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
6. ยังขาดเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณที่ทันสมัย ที่จะบริหารจัดการในพื้นที่
ปจจัยแวดลอมภายนอก (Environment – Analysis)
โอกาส ( O: Opportunltes)
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหความสําคัญและสรางกระบวนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เนื่องจากเปนพื้นที่ที่หางไกลความเจริญ ประชาชนจึง ไมมีคาใชจายที่ฟุง เฟอฟุม เฟอย จึง
สามารถที่จะเก็บออมได
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุน
การถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนในทองถิ่นมีศักยภาพสูง สามารถพึ่งพาตนเองได
5. มีการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทําใหเปนการรวมดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกัน
6. นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรจังหวัด อําเภอ ที่สงเสริมและสนับสนุนการแกไข
ปญหาทางสังคมในดานตางๆ
7. การกระจายอํานาจทําใหทองถิ่นมีอํานาจในการบริหารจัดการและดูแลทองถิ่นของตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น
อุปสรรค ( T: Threats)
1. สถานการณราคาผลผลิตทางการเกษตรยังมีความไมแนนอนอยูสูงมาก
2. เกษตรกรขาดความรู และใชสารเคมีจํานวนมาก จนทําใหดินเสื่อมคุณภาพและราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ํา
3. ผูนําชุมชนและราษฎรสวนใหญขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองทําใหนําไปสู
ความขัดแยง ความไมโปรงใสในการบริหารงานและเกิดการสรางอิทธิพล
4. สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหการจัดเก็บรายไดไดนอ ย
5. ประชาชนยังขาดระเบียบวินัย ทําใหยากแกการพัฒนา
6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาใน
การทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
-------------------------------------------4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
“ตําบลนาอยู ควบคูเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสรางพื้นฐานสมบูรณ”
4.2 พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น
1) จัดใหมีการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
2) จัดใหมี และบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา
3) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) กําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียรวม
5) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาทองถิ่น
6) จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบรอย
ภายในทองถิ่น
7) ปรับปรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
8) สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
9) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
10) สงเสริมการทองเที่ยว
11) สงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
12) จัดการศึกษา
13) สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ
14) การสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
15) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
16) การวางและจัดทําผังเมืองรวม
17) จัดใหมีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการกอสรางอื่นๆ
4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมทางบก ทางน้ํา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2) สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
3) ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง
5) ผลิตพืช ผัก ผลไม มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ
6) ใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7) สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
8) ประชาชนได รับ โอกาสในด านการศึก ษาและการเรียนรูอย า งเทาเทียมกัน และมีค วามคิ ด
สรางสรรค
9) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
10) ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ไดรับการสังเคราะหชวยเหลืออยางเทาเทียมกันในสังคม
11) สืบสานและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
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12) สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประสิทธิภาพของทองถิ่น
13) การพัฒนาและอนุรักษผืนปาในเขตพื้นที่
14) องคกรนําความเขมแข็ง
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ตารางที่ 4.1 แสดงจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) เปาหมาย (Targets)
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

1. การคมนาคมทางบก ทางน้ํา รอยละของครัวเรือนที่มีการ ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย คมนาคมสะดวก รวดเร็วและ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปลอดภัย
รอยละ 75 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
2. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
รอยละของครัวเรือนที่มีความ ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจาก
ปลอดภัยจากสิ่งแวดลอมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี รอยละ 75
ของครัวเรือนทั้งหมด
3. ประชาชนมีความปลอดภัย รอยละของครัวเรือนที่มีความ ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยใน
ในชีวิตและทรัพยสิน
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 75
รอยละของประชาชนที่มี
ของครัวเรือนทัง้ หมด
4. ประชาชนมีอาชีพและมี
อาชีพและรายไดพอเพียง
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได
รายไดพอเพียง
พอเพียง รอยละ 75 ของ
รอยละของจํานวนพื้นที่ ที่ใช ประชาชนทั้งหมด
5.ผลิตพืช ผัก ผลไม มีคุณภาพ สารอินทรียชีวภาพในการปลูก พื้นที่ ที่มีการใชสารอินทรีย
ปลอดสารพิษ
พืช ผัก ผลไม ปลอดสารพิษ ชีวภาพในการปลูกพืช ผัก
ผลไม รอยละ 50 ของพื้นที่
ทั้งหมด
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
6. ใหมีจํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
7. สังคมเอื้ออาทร ยึดมั่นใน
หลักศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
8. ประชาชนไดรับโอกาสใน
ดานการศึกษาและการเรียนรู
อยางเทาเทียมกันและมี
ความคิดสรางสรรค
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ
10. ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี
และคนชรา ไดรับการ
สังเคราะหชวยเหลืออยางเทา
เทียมกันในสังคม

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

รอยละของจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
รอยละของจํานวนประชากรที่
มีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ศาสนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพิ่มขึ้น
รอยละของประชาชนที่อยูใน
วัยเรียนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึง

จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา
เที่ยวจํานวน 40,000 คน / ป
ประชากรที่มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีรอยละ
75 จากประชากรทั้งหมด
ประชาชนที่อยูในวัยเรียนไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ
75 ของประชากร ทั้งหมดที่
อยูในวัยเรียน
ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่
สามบูรณแข็งแรง มีรอยละ 75
ของประชาชนทั้งหมด

รอยละของประชาชนที่มี
สุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ
รอยละของผูดอยโอกาสทาง
สังคมที่ไดรับการชวยเหลือ
เพิ่มขึ้น

ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และ
คนชรา ที่ไดรับการชวยเหลือมี
รอยละ 75 ของผูดอยโอกาส
ทางสังคมทั้งหมด
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

11. สืบสานและพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่น

รอยละของประชากรที่เขา
รวมกิจกรรมงานสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
12. สรางการมีสวนรวมในการ รอยละของประชากรที่เขา
พัฒนาประสิทธิภาพของ
รวมกิจกรรมของทองถิ่น
ทองถิ่น
เพิ่มขึ้น
13. การพัฒนาและอนุรักษผนื รอยละของประชากรที่เขา
ปาในเขตพื้นที่
รวมโครงการใหมีพื้นที่ปา
เพิ่มขึ้น
14. องคกรนําความเขมแข็ง

รอยละของพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น
รอยละขององคกรที่นําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานเพิ่มขึ้น

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
งานสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นจํานวนรอยละ
50 ของประชากรทั้งหมด
รอยละของจํานวนประชากรที่
เขารวมในการทํากิจกรรมของ
ทองถิ่น มี 75 % จาก
ประชากรทั้งหมด
ประชาชนที่เขารวมโครงการ
พัฒนาและอนุรักษผืนปาในเขต
พื้นที่ใหมีสภาพปาที่สมบูรณขึ้น
มีจํานวนรอยละ 50 จาก
ประชากรทั้งหมด
พื้นที่ปามีจํานวนเพิ่มขึ้น รอย
ละ 50 ของพื้นที่ปาทั้งหมด
รอยละขององคกรที่นําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช 75 %
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
-------------------------------------------ตารางที่ 5.1 แสดงยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ําและทาเทียบเรือ
1.2 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งกอสรางอื่นๆ
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนสงและระบบจราจร
1.4 การวางแผนจัดทําผังเมือง
1.5 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค /
ระบบประปา
1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

2. ดานเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 การสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2.3 การพัฒนาสงเสริมการปลูกพืชทดแทน

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

3. ดานการศึกษา

3.1 พัฒนาการศึกษากอนปฐมวัย
3.2 พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ป
3.3 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
3.4 พัฒนาระบบการศึกษาของทองถิ่นเพื่อนําไปสู
ความเปนสากล
3.5 พัฒนาแหลงขอมูลขาวสารของประชาชน

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

4.1 งานการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปา
4.2 การควบคุมดานมลพิษ
4.3 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย
4.4 บําบัดและจัดการขยะ
4.5 การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สวนสาธารณสุขฯ
สวนสาธารณสุขฯ
สวนสาธารณสุขฯ
สวนสาธารณสุขฯ
สวนสาธารณสุขฯ

4. ดานสิ่งแวดลอม

สวนการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
5. ดานเกษตรธรรมเทค

แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาเกษตรธรรมเทค

6. ดานการสรางสังคม
เขมแข็งและยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล

6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหโปรงใสตรวจสอบได
6.2 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน ประชาคมในทุกดาน
6.3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
6.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.5 งานพัฒนาการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.6 งานพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

7. ดานการเพิ่ม
7.1 พัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ประสิทธิภาพบุคลากร
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.2 สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
8. ดานการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

9. ดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

8.1 การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
8.2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
8.3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ
8.4 สงเสริมศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี
8.5 งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่ ที่อยู
อาศัย
9.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
9.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานการ
ทองเที่ยว
9.3 สงเสริมการทองเที่ยว
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด, สวนการ
คลัง, สวนโยธา, สวน
การศึกษาฯ
สํานักงานปลัด, สวนการ
คลัง, สวนโยธา, สวน
การศึกษาฯ
สวนสาธารณสุขฯ
สวนสาธารณสุขฯ
สํานักงานปลัด
สวนการศึกษาฯ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

-------------------------------------------6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวไดมี คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ที่ 083/2555
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลปางตาไว และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว ที่ 087/2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ
2555 เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลปางตาไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ประกอบดวย
(1) นายพลอย เพลียโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1
กรรมการ
(2) นายสกล สมคิด
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3
กรรมการ
(3) นายแหลม เทียนขาว
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
กรรมการ
(4) นายจรูญ ขันชาลี
ผูแทนประชาคมตําบล
กรรมการ
(5) นายสามารถ ฉิมนอก
ผูแทนประชาคมตําบล
กรรมการ
(6) นายอนุพล เขื่อนยัง
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
(7) นายสมพร ลัดดาพันธ
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
(8) หัวหนาสํานักงานปลัด
กรรมการ
(9) หัวหนาสวนโยธา
กรรมการ
(10) นายเสรี บุญหนา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(11) นายลบ เพลียโคตร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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6.2 การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น ขององค การบริห ารสว นตํ าบล
ปางตาไวไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด ดังนี้
1. ใชแบบที่ 1 ประเมินในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแลว
2. ใชแบบที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใต
แผนพัฒนาสามป โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
3. ใชแบบที่ 3/1 ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่
กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
4. ใชแบบที่ 3/2 สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ
5. ใชแบบที่ 3/3 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
6.3 การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ไวดังนี้
1. ติดตามและประเมินผลระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
3. ติดตามการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง
หลังจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอย ปละ 1
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
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