
2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ดา้นการส่งเสริมการท่องเทีย่วทีย่ั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะชมุชน

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้าง เพือ่ระบายน้้าเพือ่ ท่อระบายน้้า 2,500,000  -  -  -  - จ้านวนประชาชน ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

ท่อระบายน้้าถนน ป้องกันน้้าท่วมขัง บ่อพักน้้า ทีไ่ด้รับความ และช่วยการ
ศาลเจ้า-บางจารุ ในฤดูฝน เดือดร้อนจาก ระบายน้้า

น้้าท่วมลดลง
2 โครงการก่อสร้างบ่อ เพือ่พักน้้าเสีย บ่อพักน้้า คสล. 500,000  -  -  -  - ร้อยละของ น้้าเสียลงสู่ กองช่าง

พักน้้าคลองในวก ก่อนปล่อยลงสู่ ฃนาด ปริมาณน้้าเสีย ทะเลลดลง
ทะเล 1.70x3.40x2.15 ม. ทีป่ล่อยลงสู่

จ้านวน 3 บอ่ ทะเล
น้อยลง

          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลเกาะพงัน

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปรับปรุง เพือ่ให้เกิดความ ประชาชนใน 10,000,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

ท่าเทียบเรือหัวเทียน สวยงามและเป็น พืน้ทีแ่ละ ประชาชน นักท่องเทีย่ว
ระเบียบบริเวณ นักท่องเทีย่ว ละนักทอ่งเที่ยว เกิดความ
ท่าเรือ ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกและ

จากการ ปลอดภัย
จัดภมูิทศัน์

4 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล. 2,500,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายรัฐราษฎร์เจริญ และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 600 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล. 3,700,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายบนก้อน 1 และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 880 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล. 5,200,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายทองคลองท่าคู และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 1,270 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

7 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล. 1,200,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายโพงล้าดวน และปลอดภัยใน กว้าง 3.40-5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 253.80 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

8 โครงการปรับปรุง เพือ่ให้เกิดความ  - ถนนภายใน 15,000,000  -  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
ภูมิทัศน์บริเวณ สวยงามและเป็น โครงการ ประชาชน นักท่องเทีย่ว
ท่าเรือท้องศาลา ระเบียบบริเวณ  - ขุดดินถมสระ ละนักทอ่งเที่ยว เกิดความ

ท่าเรือ  - งานเรียงหนิคละ ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกและ
 - ทางเดิน จากการ ปลอดภัย
คอนกรีตพมิพล์าย จัดภมูิทศัน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 1,800,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายเขาไม้งาม และปลอดภัยใน กว้าง 4-5 ม.  จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
ช่วงที ่1 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 433 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

10 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 2,300,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายเขาไม้งาม และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
ช่วงที ่2 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 537 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

11 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 1,300,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายโคกชก และปลอดภัยใน กว้าง 4 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 344 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 800,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายบนก้อน 1 และปลอดภัยใน กว้าง 4 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
แยก 1 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 182 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

13 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 2,510,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายบุญศรีทอง และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 595 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

14 โครงการซ่อมสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 1,217,600  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายอนามัยบ้านใต้ และปลอดภัยใน กว้าง 4 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 361 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 โครงการก่อสร้าง เพือ่ความปลอดภัย เกาะกลางถนน  - 110,000  -  -  - ร้อยละของ อุบัติเหตุลดลง กองช่าง

เกาะกลางถนน พร้อม ในการสัญจรถนน พร้อมปหูญ้าเทยีม อุบติัเหตุที่เกิดขึ้น

แสงสว่าง ตีเส้นจราจร ลดลง

พร้อมแสงสวา่ง

16 โครงการขุดลอก เพือ่ให้การเดินเรือ ประชาชนผู้ใช้  - 1,400,000 1,500,000 1,500,000 1,600,000 ร้อยละความ เรือเฟอร์รี กองช่าง
ท่าเทียบเรือท้องศาลา สะดวกมากขึ้น บริการเรือเฟอร์รี ส้าเร็จของงาน สามารถเดินเรือ

ที่ด้าเนินการ ได้อย่างสะดวก
17 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล. 1,900,000  -  -  -  - ร้อยละของ

คสล.สายลุ่มงาช้าง และปลอดภัยใน กว้าง 4 ม. จ้านวนประชาชน ประชาชนและ กองช่าง
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ นักท่องเทีย่ว

ยาว 460 ม. สะดวกในการ เกิดความ
คมนาคมรวดเร็ว สะดวกและ
เพิ่มมากขึ้น ปลอดภัย

18 โครงการก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง ประชาชนในเขต 2,400,000  -  -  -  - ร้อยละความ ทา่เทยีบเรือ กองช่าง
ซ่อมแซมท่าเรือ ซ่อมแซมทา่เทยีบเรือ เทศบาล ส้าเร็จของงาน อยู่ในสภาพที่

ท้องศาลา ใหอ้ยู่ในสภาพดี ที่ด้าเนินการ สวยงามและ

พร้อมที่จะใช้งาน

มีความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
19 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 2,000,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายเขาขี้แรด และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 450 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

20 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 1,100,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายในนา-มะเด่ือหวาน และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 250 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

21 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 2,000,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายบนก้อน2 และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 470 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 4,000,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายบ้านในสวน และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
ซอย 2 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 940 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

23 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 1,700,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายมะเด่ือหวาน- และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
เทศบาลต้าบลเพชรพะงัน การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 390 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

24 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  - 2,200,000  -  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายหินสองก้อน และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 500 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
25 โครงการก่อสร้าง เพือ่ระบายน้้า บอ่พกั คสล.  - 3,400,000  -  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

รางระบายน้้าถนนสาย ป้องกันน้้าท่วมขัง 2 บอ่ จ้านวนประชาชน และช่วยการ
ทรายดอนทรายและ ในฤดูฝน กว้าง 0.70x1.20 ที่ได้รับความ ระบายน้้า
ดอนทรายซอย1 ลึก 1.35 ม. เดือดร้อน

และขนาดกวา้ง จากน้้าทว่ม

0.70x3.40 ม.

ลึก 1.35 ม.

คูระบายน้้า

ปากกวา้ง 2 ม.

กวา้ง 0.50 ม.

ลึก 0.57 ม.

ยาว 460 ม.

รางระบายน้้าคสล.

กวา้ง 0.50 ม.

ลึก 0.78 ม.

ยาว 120 ม.

รางระบายน้้าคสล.

กวา้ง 0.50 ม.

ลึก 0.78 ม.

ยาว 120 ม.

พร้อมฝาปดิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้าง เพือ่ระบายน้้า รางระบายน้้าคสล.  - 1,300,000  -  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

รางระบายน้้าถนนสาย ป้องกันน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.50 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ
ในนา ในฤดูฝน ลึก 0.938 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า

ยาว 135 ม. เดือดร้อน

บอ่พกัน้้า คสล. จากน้้าทว่ม

2 บอ่ ขนาด

กว้าง 1.20x1.20 

ลึก 1.35 ม.

ทอ่ลอดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.60 ม.

27 โครงการก่อสร้าง เพือ่ระบายน้้า รางระบายน้้า  - 1,900,000  -  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง
รางระบายน้้าสาย ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.60 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ
เขาหินนก ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า

ยาว 1,137 ม. เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 1,500,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายสวนป่า- และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
โรงเรียนมะเด่ือหวาน การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ซอย 1 ยาว 700 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

29 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 1,500,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายโคกชก และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
ช่วงที ่2 การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 700 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

30 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 3,500,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายวงแหวน- และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
บ้านนอกนุ้ย การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 600 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 1,800,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายบ้านใน และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 700 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

32 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า รางวีระบายน้้า  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง
ระบายน้้าท่าเทียบเรือ ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ
หัวเทียน ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า

ยาว 400 ม. เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม

33 โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ความสะดวก เทคอนกรีต  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
ปากทางเข้าท่าเทียบเรือ และปลอดภัยใน และปรับระดับ จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
หัวเทียน การสัญจรไปมา ถนน ที่ได้รับความ เกิดความ

สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมรวดเร็ว ปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
34 โครงการปรับปรุง เพื่อเพิ่มความสะดวก ประชาชนใน  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนที่ กองช่าง

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และปลอดภยัใหก้ับ เขตเทศบาล ประชาชนที่ ใช้ท่าเทียบเรือมี
ท่าเทียบเรือหัวเทียน ประชาชน ใช้ท่าเทียบเรือ ความสะดวก

มีความปลอดภัย และปลอดภัย

35 โครงการปรับปรุง เพือ่ความปลอดภัย ประชาชนใน  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละความ ประชาชนที่ กองช่าง
ทางขึ้น-ลง สะพาน แก่ประชาชน เขตเทศบาล ส้าเร็จของงาน ใช้ท่าเทียบเรือมี
ท่าเทียบเรือ ทีด้่าเนินงาน ความสะดวก

และปลอดภัย

36 โครงการปรับปรุง เพือ่ให้เกิดความ ประชาชนใน  -  - 2,000,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
ภูมิทัศน์ท่าเรือหัวเทียน สวยงามและเป็น เขตเทศบาล ประชาชน นักท่องเทีย่ว
ระยะ 2 ระเบียบบริเวณ ละนักทอ่งเที่ยว เกิดความ

ท่าเรือ ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกและ
จากการ ปลอดภัย
จัดภมูิทศัน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า รางระบายน้้า  -  - 1,200,000  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

ระบายน้้าซอย ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.60 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า

ยาว 1,137 ม. เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม

38 โครงการก่อสร้าง เพือ่ให้ประชาชน สะพานขา้มคลอง  -  -  - 5,000,000  - ร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
สะพานข้ามคลองในวก สามารถสัญจรได้ กว้าง 2.5 ม. จ้านวนประชาชน ความสะดวกใน

สะดวกมากขึ้น ยาว 70 ม. ที่ได้รับความ การสัญจรไปมา
และสามารถเข้าไป สะดวกในการ

ใช้สาธารณะ คมนาคมมากขึ้น

ประโยชน์ในพืน้ที่
ได้

39 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า คูระบายน้้า  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ร้อยละของ กองช่าง
ระบายน้้าหน้าซอย ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง จ้านวนประชาชน จ้านวนประชาชน

ภูศิ่ริ ตลาดท้องศาลา ในฤดูฝน ลึก ที่ได้รับความ ที่ได้รับความ

ยาว เดือดร้อน เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม จากน้้าทว่ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายสะพานในวก และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 600 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมมากขึ้น ปลอดภัย

41 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า คูระบายน้้า  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละของ ร้อยละของ กองช่าง
ระบายน้้าสายบ้านใน ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 ม. จ้านวนประชาชน จ้านวนประชาชน

มะเด่ือหวาน ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ที่ได้รับความ

ยาว 700 ม. เดือดร้อน เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม จากน้้าทว่ม

42 ปรับภูมิทัศน์ริมทะเล เพือ่ให้เกิดความ จัดระบบบ้าบัด  -  -  - 5,000,000  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
หลังตลาดเก่าท้องศาลา สวยงามและเป็น น้้าเสีย ประชาชน นักท่องเทีย่ว

ระเบียบ ปรับภูมิทัศน์ให้ ละนักทอ่งเที่ยว เกิดความ
สวยงาม ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกและ

จากการ ปลอดภัย
จัดภมูิทศัน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
43 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า รางระบายน้้า  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง

ระบายน้้าสานหน้า ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.60 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ
อ้าเภอ-เขาข้าวแห้ง ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า

ยาว 1200 ม. เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม

44 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  - 1,500,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
คสล.สายวัดเถรพริก และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว

การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ
ยาว 600 ม. สะดวกในการ สะดวกและ

คมนาคมมากขึ้น ปลอดภัย
45 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

สายบ้านใน มะเด่ือหวาน และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 600 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมมากขึ้น ปลอดภัย

46 โครงการก่อสร้างคู เพือ่ระบายน้้า รางระบายน้้า  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละของ ป้องกันน้้าท่วม กองช่าง
ระบายน้้าถนนสวนป่า ป้องกันน้้าท่วมขัง กว้าง 0.60 ม. จ้านวนประชาชน และช่วยการ

ในฤดูฝน ลึก 0.40 ม. ที่ได้รับความ ระบายน้้า
ยาว 200 ม. เดือดร้อน

จากน้้าทว่ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
47 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ความสะดวก ถนน คสล.  -  -  -  - 1,500,000 ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง

คสล.สายดอนสาย- และปลอดภัยใน กว้าง 5 ม. จ้านวนประชาชน นักท่องเทีย่ว
บ้านนายอั๋น การสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ที่ได้รับความ เกิดความ

ยาว 800 ม. สะดวกในการ สะดวกและ
คมนาคมมากขึ้น ปลอดภัย

48 โครงการก่อสร้างทางเท้า เพือ่ให้ประชาชน ทางเท้าคอนกรีต  -  - 1,000,000  -  - ร้อยละของ ประชาชนและ กองช่าง
เลียบชายทะเล ได้เดินออกก้าลัง- พิมพ์ลาย ขนาด ประชาชน นักท่องเทีย่ว

กาย กว้าง 2.50 ม. ละนักทอ่งเที่ยว เกิดความ
ยาว 172 ม. ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกและ
พืน้ทีร่วม 430 จากการ ปลอดภัย
ตร.ม. จัดภมูิทศัน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอก เพือ่เพิม่ประสิทธิ- ขุดลอกคลองและ  -  -  - 10000000  - ร้อยละของ ปัญหาน้้าท่วม กองช่าง

คลองทองยิ้ม ภาพการระบาย ก้าจัดส่ิงกีดขวาง จ้านวนประชาชน ขังลดลงและ
น้้าเพือ่ป้องกันน้้า ทางน้้า ทีไ่ด้รับความ ประชาชนเดินร
ท่วม เดือดร้อนจาก ทางสัญจรไปมา

น้้าท่วมลดลง สะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดระเบียบ เพือ่จัดระเบียบ พืน้ทีใ่นเขต 50000 50000 50000 50000 50000 ร้อยละความ ถนนเป็นระเบียบ ส้านักปลัด

จราจร จราจรให้เป็น เทศบาล ส้าเร็จของการ เรียบร้อย
ระเบียบเรียบร้อย จัดการจราจรใน ลดการเกิด

ระยะ 3 เดือน อุบัติเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้ง 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเกาะพะงันครอบคลุมหมู่ที่ 1-3 ต าบลเกาะพะงัน และหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ มีเนื้อ

ที่ประมาณ 24.65 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 15,806 ไร่ 
   อาณาเขต 

-  ทิศเหนือ 
จากหลักเขตที่ 1เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 อยู่ถนนท้องศาลา -

โฉลกหล า ฟากตะวันตกอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ตามแนวถนนท้อง
ศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศเหนือ ระยะ 690 เมตร บริเวณพิกัด PL 108789 รวมระยะประมาณ 1,150 เมตร 

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนท้องศาลา -โฉลกหล าผ่าน
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเกาะพะงันและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเกาะพะงัน ถึง หลังเขตที่ 3 ซึ่งอยู่
กึ่งกลางคลองท่าน้ าโฉ ตรงแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันออกระยะ 
1,160 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าน้ าโฉตัดกับถนนท้องศาลา – โฉลกหล า ตามแนวถนนท้อง
ศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศใต้ ระยะ 200 เมตร บริเวณพิกัด PL 120793 รวมระยะประมาณ 1,120 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ตรงแนวเส้น
ตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันออก ระยะ 2,110 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางคลองท่าน้ าโฉตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล าตามแนวถนนท้องศาลา -โฉลกหล าไปทางทิศเหนือระยะ 
710 เมตร บริเวณพิกัด PL 129800 รวมระยะประมาณ 1,130 เมตร 

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้ง
ฉากกับศูนย์กลางถนนบ้านใต้ - ท้องนายปาน ไปทิศตะวันตก ระยะ 1,130 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางคลองธารเสด็จตัดกับถนนบ้านใต้ – ท้องนายปาน ตามแนวถนนบ้านใต้ - ท้องนายปานไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 2,770 เมตร บริเวณพิกัด PL 137796 รวมระยะประมาณ 860 เมตร 

- ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ

คณะรัฐมนตรี เกาะพะงันและป่าสงวนแห่งชาติ เกาะพะงัน ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งอยู่ในแนวเส้น ตั้งฉากกับศูนย์กลาง
ถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพง ไปทางทิศตะวันออก 480 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองท่าคูตัดกับ
ถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพง ตามถนนบ้านในสวน - น้ าตกแพงไปทางทิศใต้ ระยะ 780 เมตร บริเวณพิกัด PL 
115749 รวมระยะประมาณ 5,150 เมตร 

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งอยู่ในแนวเส้นตั้ง
ฉากกับศูนย์กลางถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 150 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางคลองท่าคูตัดกับถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ตามแนวถนนหน้าอ าเภอ - บ้านเหนือ ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 1,950 เมตร บริเวณพิกัด PL 120739 รวมระยะประมาณ 1,260 เมตร 



จากหลักเขตท่ี 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนบ้านใต้ - บ้านเหนือและคลอง
ท่าจีน ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าจีนฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าจีน ตัดกับ
ถนนท้องศาลา - บ้านใต้ ตามแนวคลองท่าจีนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 300 เมตร บริเวณ PL 
130724 รวมระยะประมาณ 1,800 เมตร 

จากหลักเขตท่ี 8 เป็นเส้นเลียบคลองท่าจีน ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านถนนท้อง
ศาลา - บ้านใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองท่าจีน ฝั่งตะวันออก ตรงจุดที่บรรจบกับริมฝั่งอ่าวไทย บริเวณ
พิกัด PL 127718 รวมระยะประมาณ 680 เมตร 

-  ทิศใต ้ 
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านอ่าวบางจารุ และแหลมสนถึง

หลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงปลายแหลมเกาะแตใน ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด PL 070727 รวมระยะประมาณ 
5,710 เมตร 

 -  ทิศตะวันตก 
 จากหลักเขตท่ี 10 เป็นเส้นเลียบแนวชายฝั่งเกาะแตใน ด้านตะวันตกไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขต

ที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมเกาะแตในด้านเหนือ บริเวณพิกัด PL 0700734 รวมระยะประมาณ 920 
เมตร 

 จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ่าวในวก ถึงหลักเขตที่ 12 
ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบริเวณแหลมหินนกตรงจุดที่อยู่ห่างจากคลองสาธารณะ ตามแนวริมฝั่งทะเลบริเวณแหลมหิน
นกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 400 เมตร บริเวณ PL 076744 รวมระยะประมาณ 1,170 เมตร 

 จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านคลองสาธารณะและถนนในวก -    วก
ตุ่ม ถึงหลักเขตท่ี 13 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ระยะ 300 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าใหญ่ ตัดกับถนนท้องศาลา - ศรีธนู ตามแนวถนนท้อง
ศาลา - ศรีธนู ไปทางทิศเหนือ ระยะ 600 บริเวณพิกัด PL 088744 รวมระยะประมาณ 1,180 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 13 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - ศรีธนู ระยะ 300 เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - 
ศรีธนู ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 300 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองท่าใหญ่ตัดกีบถนนท้องศาลา - 
ศรีธนู ไปทางทิศเหนือ ระยะ 1,700 เมตร บริเวณพิกัด PL 091751 รวมประมาณ 850 เมตร 

 จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนท้องศาลา - ศรีธนู ถึงหลักเขตที่ 
15 ซึ่งตั้งอยู่คลองท่าใหญ่ฝั่งตะวันตกตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางท่าใหญ่ตัดกับถนนสวนป่าตามแนวคลองท่า
ใหญ่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 60 เมตร บริเวณพิกัด PL 095750 รวมระยะประมาณ 380 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 15 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านคลองท่าใหญ่ ถนนในนา - มะเดื่อหวานถนน
ท่าล าเจียก ไปตามคลองท่าล าเจียงฝั่งตะวันตกผ่านถนนเขาขี้แรด และถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี ถึงหลักเขตที่ 
16 ซึ่งตั้งอยู่ถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี ฟากเหนือ ตรงจุดที่ถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี บรรจบกับถนนท้อง
ศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 640 เมตร บริเวณพิกัด PL 096767 รวมระยะประมาณ 
1,710 เมตร 



 จากหลักเขตท่ี 16 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บนเขา
ไม่ปรากฏชื่อ ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนท้องศาลา - โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 490 
เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางคลองเหมืองชัยตัดกับถนนท้องศาลา -โฉลกหล า ตามแนวทางถนนท้อง
ศาลา -โฉลกหล า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 770 เมตร บริเวณพิกัด PL 100777 รวมระยะประมาณ 
1,000 เมตร 

 จากหลักเขตท่ี 17 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะ
ประมาณ 1,560 เมตร 

  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงันเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนไหล่ทวีปอยู่ตอนกลาง
ของอ่าวไทย นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 กิโลเมตร ระหว่างเส้น
รุ้ง ( Latitude) ที่ 69 องศา - 84 องศาเหนือ และเส้นแวง (Longitude) ที่ 05 องศา - 19 องศาตะวันออก ห่าง
จากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 770 กิโลเมตร พ้ืนที่เกาะพะงันกว่าครึ่ง
เป็นภูเขาและที่ดอนสูงมีโครงสร้างต่อเนื่อง การใช้ที่ดินโดยทั่วไปบริเวณท่ีราบรอบเกาะ 
 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  เกาะพะงันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 
 ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงปลายลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะคลาย
ความชุ่มชื้น ประกอบกับมีกระแสน้ าอุ่นพัดจากทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนตกน้อยและอุณหภูมิสูงขึ้น แต่คลื่นลมสงบ 
น้ าทะเลใส เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 
 ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ส าหรับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกชุกไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน มีจ านวนวันที่ฝนตกโดย
เฉลี่ยถึง 20.2 วันต่อเดือน ปริมาณน้ าฝน 1,919.2 มิลลิเมตรต่อปี 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะการใช้ที่ดินของเขตพ้ืนที่เทศบาลสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
- พ้ืนที่พักอาศัย   200 ไร่  - พ้ืนที่เกษตรกรรม 7,000 ไร ่
- พ้ืนที่พาณิชยกรรม  200 ไร่  - พ้ืนที่อุตสาหกรรม  5 ไร่ 
- พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    50 ไร่  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา 10 ไร่ 
- สวนสาธารณะ/นันทการ    25 ไร่  - พ้ืนที่ว่าง  400 ไร่ 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญ  ได้แก่   คลองบางจารุ  คลองท่าคู  คลองวังหิน  คลองเขานบ  คลองเหมืองชัย 
 
 
 



 
 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 สภาพป่าของพ้ืนที่ ประกกอบด้วยป่าไม้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ป่าดงดิบแล้ง เป็นป่าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดปกคลุมบริเวณยอดเขา ไม้ที่ขึ้นปกครองเป็นไม้ขนาดเล็ก 
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นดินทรายและมีชั้นผิวดินตื้น 
 2) ป่าเบญจพรรณแล้ง พบบริเวณเชิงเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพป่าเป็นป่าแคระผลิใบ
ในช่วงฤดูแล้งไม่มีไม้ขนาดใหญ่ 
 3) ป่าข่อยหนาม เป็นป่าดิบแล้งชนิดที่มีข่อยหนามเป็นไม้เด่น พบบริเวณเนินเขาทางด้านทิศตะงันออก
เฉียงใต ้
 4) พื้นที่อ่ืนๆ ในพ้ืนที่นี้ได้แก่สวนมะพร้าว และพ้ืนสวนยืนต้น 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลเกาะพะงันครอบคลุมหมู่ที่ ๑ - ๓   ต าบลเกาะพะงัน  และหมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านใต้ 
มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๔.๖๕  ตารางกิโลเมตร ( ๑๕,๘๐๖  ไร่ ) 
  
 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลส ารวจเมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2558   มีจ านวนทั้งสิ้น  7,079 คน  เป็น
ชาย 3,499  คน  เป็นหญิง 3,580 คนมีครัวเรือนทั้งสิ้น  4,469   ครัวเรือน   ความหนาแน่นของประชากร
เฉลี่ย  279.35  คนต่อตารางกิโลเมตร  มีประชากรแฝงประมาณ  5,300  คน   มีนักท่องเที่ยวประมาณ  
2,000   คนต่อวันอัตราการเพิ่มของประชากร  ร้อยละ  11.60  ต่อปี 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  ( ส ารวจ  ณ  วันที่  12 ตุลาคม 2559 ) 
          รายการ            ปี 2557              ปี 2558           ปี 2559 
ประชากรชาย             3,438              3,521 3,499 
ประชากรหญิง             3,448              3,554 3,580 
รวมประชากร             6,886              7,075 7,079 
จ านวนครัวเรือน 3,831              3,904 4,469 

 
 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล ระดับมัธยมศึกษาจ านวน  ๑ แห่ง ได้แก่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระดับประถมศึกษาจ านวน ๓ แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ  เปิดสอนระดับ



ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวานเปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖ และโรงเรียนเทศบาลต าบล
เกาะพะงันเปิดสอนระดับอนุบาล (ชั้นอนุบาล ๑-๒) และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่  ๑  ถึงชั้นปีที่ ๖ คน มี
พนักงานครูเทศบาล 17คน บุคลากรสนับสนุนการสอน  13 อัตรา  และเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งรับถ่าย
โอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๕  จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
( อายุ  ๓- ๔ ปี )๒ ระดับ  ได้แก่ระดับเตรียมอนุบาล ๑  จ านวน  2  ห้องเรียน  ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ๒  
จ านวน  ๓  ห้องเรียน  มีผู้ดูแลเด็กทั้งหมด  10 คน  และในเขตเทศบาลมีห้องสมุดประชาชน  จ านวน  ๑  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุขของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท้องศาลา ตั้งอยู่บริเวณซอยอนามัย หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใต้ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ 
 4.3 อาชญากรรม 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเกาะพะงัน  ในด้านงาน
จราจร  งานป้องกันและปราบปราม  งานสืบสวน  งานสอบสวน  งานมวลชนสัมพันธ์  และเทศบาลได้เตรียม
ความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง ( เทศกิจ , อปพร. )  โดยจัดเวรยามและเวรวิทยุสื่อสารปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔  ชั่วโมงมี
หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนแจ้งภัย  หมายเลข  ๑๙๙ 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลเกาะพะงันมีงานสังคมสงเคราะห์ ท าหน้าที่ในการดูแล และ      ให้
ค าปรึกษา ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลจ านวน 750 คน ผู้ป่วยเอดส์ 7 คน และผู้พิการ 90 คน  
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 1)ระบบการขนส่งระหว่างเกาะพะงันกับเกาะสมุย เกาะเต่า และแผ่นดินใหญ่ 
- เกาะพะงัน - สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 
- เกาะพะงัน – เกาะสมุย ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
- เกาะพะงัน – เกาะเต่า ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
ท่าเทียบเรือโดยสารมี 1 แห่ง เป็นท่าเทียบเรือของรัฐ 1 แห่ง ท่าเทียบเรือประมงในเขตเทศบาลมี 1 แห่ง 

ได้แก่ ท่าเทียบเรือหัวเทียน มีรถประจ าทางสายเกาะพะงัน – กรุงเทพฯ (VIP) บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างเกาะ
พะงัน – กรุงเทพฯ โดยตรง 

2) ระบบขนส่งภายในเกาะพะงัน มีรถสองแถวเล็กรับจ้างวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสาร ถนนสายหลัก ได้แก่ 
2.1.  ถนนสายท้องศาลา – ศรีธนู – โฉลกหล า 
2.2.  ถนนสานท้องศาลา – โฉลกหล า  



2.3.  ถนนสายท้องศาลา – บ้านใต้ – บ้านค่าย – หาดริ้น                                                               
การคมนาคมภายในหมู่บ้าน 

2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนสายหลักสู่เขตเทศบาลบาลอ่ืน 3 สายคือ 
 - ถนนท้องศาลา-โฉลกหล า 
 - ถนนท้องศาลา-บ้านใต ้
 - ถนนท้องศาลา-ศรีธนู 
และถนน ภายในหมู่บ้าน 

-  หมู่ที่  1  เกาะพะงัน    จ านวน  18สาย 
-  หมู่ที่  2  เกาะพะงัน    จ านวน  15สาย 
-  หมู่ที่  3  เกาะพะงัน    จ านวน  3  สาย 
-  หมู่ที่  1  บ้านใต้     จ านวน  9สาย 

  

 5.2 การไฟฟ้า 
  ระบบการไฟฟ้าของอ าเภอเกาะพะงัน อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะ สมุย ถนนใน
เขตเทศบาลที่ไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ สายท้องศาลา - บ้านใต้, สายท้องศาลา -โฉลกหล า ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน  
 

  5.3 การประปา 
  ระบบการประปาของอ าเภอเกาะพะงัน  อยู่ในเขตบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
เกาะสมุย  แหล่งน้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปา  ได้แก่  คลองเขานบ  สระขุมเหมือง ประชาชนในเขตเทศบา มีน้ าประปา
ที่สะอาดใช้อุปโภคทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ 
 

  5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ ดังนี้ 
 - บริษัท TT&T    จ านวน 18 จุด 18 หมายเลข 
 - องค์การโทรศัพท์ (TOT)   จ านวน 39 จุด 42 หมายเลข 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตเทศบาลมีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง และมีบริษัทส่งของของเอกชน 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังสามารถ
ฝากเอกสาร วัสดุ กับเรือนอน  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลท าสวนมะพร้าว รองลงมาคือยางพารา และพืชผลไม้ เช่น มังคุด ลองกอง 
เงาะ ทุเรียน และปาล์มน้ ามัน 
 

 



6.2 การประมง 
  มีการท าประมงชายฝั่ง และมีกระชังเลี้ยง ปู และปลิงทะเล  
 

 6.3 การบริการ 
 ร้านค้า  ๒8๐ แห่ง  โรงแรม 3  แห่ง   รีสอร์ท120  แห่ง   ตลาดสด  ๓  แห่ง ( เอกชน  3  แห่ง ) 
ปั๊มน้ ามัน  5  แห่ง   ปั๊มหลอด  ๘  แห่ง  ร้านขายยา  10  แห่ง คลินิกเอกชน  ๓  แห่ง   สถานีอนามัย  5  แห่ง   
ธนาคารพาณิชย์  ๙  แห่ง ได้แก(่ธนาคารกรุงไทยจ ากัด , ธนาคารกรุงเทพจ ากัด , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคาร
ออมสิน , ธนาคารธนชาติ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย  และธนาคาร ธ.ก.ส.) 
 

 6.4 การท่องเที่ยว 
 ท้องศาลา เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน เป็นศูนย์กลางของการติดต่อค้าขาย
ของธุรกิจต่างๆ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือโดยสารส าหรับการเดินทางไปสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะเต่า มีธนาคาร 
บริษัทน าเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ท่าจอดรถ 
 น้ าตกแพง เป็นที่ตั้งอุทยานฯ เป็นน้ าตกที่สวยงามมีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ ารัก ธารกล้วยไม้ 
เป็นหนึ่งในสายธารเล็กๆ ของสายน้ าตกแพง (แพง ภาษาถิ่นหมายถึง เพิงหินเล็กๆ ที่ลดหลั่นอันแสดงถึงความชุ่ม
ชื้นของผืนป่า) ที่มีน้ าไหลตลอดปีที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ าตกแพง 
– จุดชมวิวโดมศิลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นทางที่เดินเลียบน้ าตก ทางชั้นเล็กน้อย ใน
เส้นทางจะพบพรรณไม่ต่างๆ ล าธารและน้ าตก ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งกล้วยไม้เพชรหึง กล้วยไม้ที่เป็น
สัญลักษณ์ของอุทยานฯอีกด้วย 
 จุดชมวิวโดมศิลา อยู่ห่างจากอุทยานฯ 500 เมตร เป็นจุดชมวิว และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 
 วัดเขาถ้ า (สวนสุวรรณโชติการาม)ตั้งอยู่บนยอดเขาข้าวแห้ง หมู่ 1 ต าบลบ้านใต้ เป็นส านักสงฆ์ที่มีผู้
นิยมมานั่งวิปัสสนาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน -พฤศจิกายน บริเวณวัดร่มรื่นสวยงาม 
อากาศเย็นสบาย ภายในมีพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ และรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม 
เมื่อขึ้นไปบนเนินหินที่สร้างมณฑป จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเกาะได้ ส่วนทางไหล่เขาด้านหลัง มีสิ่งน่าสนใจ
คือ เพิงหิน ซึ่งมีลักษณะเป็นคูหาการเดินทางสามารถเดินทางไปโดยการเช่าเหมารถยนต์และรถจักรยานยนต์จาก
ท้องศาลาระยะทางจากท้องศาลาไปถึงปากทางขึ้นวัดเขาถ้ า ระยะทาง 3 กิโลเมตร และจากปากทางขึ้นไปบนวัด
เขาถ้ าอีก 1 กิโลเมตร 
 พระพุทธบาทจ าลอง บนภูเขาวัดมธุวราราม (วัดมะเดื่อหวาน)อยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะพะงัน บนยอด
เขานี้มีมณฑปพระพุทธบาทจ าลอง จากเชิงเขาจะมีบันไดขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทนับว่าสะดวกสบายมาก 
ส าหรับพระพุทธบาทแห่งนี้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็นประจ าทุกปี การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถสอง
แถวจากท้องศาลา ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
 



 6.5 อุตสาหกรรม  
  การอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กใช้แรงงานในครอบครัว  เช่น  โรงงานผลิต
น้ าแข็ง   โรงงานผลิตน้ าดื่ม 
 
 
 
 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

จ านวนหมู่บ้าน เทศบาลครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-3 ต าบล เกาพะงัน และหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ 
    หมู่ที่                   ชื่อหมู่บ้าน            รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน 
      1 บ้านท้องศาลา ต.เกาะพะงัน นายประพันธ์ เดี่ยววาณิชย์ 
      2 บ้านในสวน ต.เกาะพะงัน นายอภินันท์ วุฒิจันทร์ 
      3 บ้านมะเดื่อหวาน ต.เกาะพะงัน นายเกียงไกร ฮั่นวิริยะนนท์ 
      1 บ้านใต้ ต.บ้านใต้ นายอัครเดช เกื้อสกุล 

 

- จ านวนชุมชน เทศบาลได้ด าเนินการจัดตั้งชุมชนทั้งหมด จ านวน 7 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนที ่ ชื่อชมุชน                            ประธานชุมชน 
1 ชุมชนบ้านท้องศาลา นายอรรถพร ใจซื่อ 
2 ชุมชนบ้านในวก – สวนวัด นายประกอบ รุ่งเรือง 
3 ชุมชนบ้านดอนทราย นายณรงคเ์ดช พรหมเดช 
4 ชุมชนบ้านในสวน นายไชยา เกื้อสกลุ 
5 ชุมชนบ้านหินสองก้อน นายอนันต์ วิริยะนานนท์ 
6 ชุมชนบ้านหน้าทับ นายมงคล มณีวรรณ 
7 ชุมชนบ้านมะเดื่อหวาน นายไพจิตร อาจหาญ 
 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 
 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 



 
  

  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

  
  8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
  ในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จ านวน  ๒  แห่ง   
คือวัดราษฎร์เจริญและวัดมธุรวรารามจ านวนประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ  ๙๐  ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๘  
ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๒ 
 

  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  ได้แก่ประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมซึ่งได้จัดได้แก่  การท าพิธีรดน้ าด า
หัว   การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ   ประเพณีชักพระทางทะเล   ประเพณีงานเดือนสิบ 
 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 
  ประชาชนในท้องถิ่นพูดภาษาใต้ ส าเนียงเกาะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเกาะพะงัน  
   

  9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า  
 เนื่องจากเกาะพะงันเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่ภูเขาสูงและพ้ืนที่ราบบริเวณชายหาดท าให้ต้องแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น
ลุ่มน้ าย่อยหลายลุ่มน้ า ในการประเมินลักษณะทางอุทกวิทยาส าหรับแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีส่วนส่วนใหญ่จะแห้ง
ขอดในหน้าแล้ง  
  9.2 ป่าไม้  
 สภาพป่าไม้ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ประกอบไปด้วยป่าไม้ 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ป่าดงดิบแล้ง เป็นป่าที่มีพ้ืนที่มากที่สุดขึ้นปกคลุมบริเวณยอดเขา ไม้ที่ขึ้นปกคลุมเป็นไม้ขนาดเล็ก 
เนื่องจากพ้ืนที่เป็นดินทรายและมีชั้นผิวดินตื้น 



  2) พ้ืนที่อ่ืนๆ ในพ้ืนที่นี้ ได้แก่ พ้ืนที่สวนมะพร้าว พ้ืนที่ชายหาด และพ้ืนที่ที่เป็นลุ่มน้ าขังสภาพคล้ายป่า
พรุ                                                
  9.3 ภูเขา 
 ทรัพยากรเขาในเขตเทศบาลที่ส าคัญคือเขาหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม 
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 
 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 



ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

 ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

 ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ริห า ร จัด ก า ร น้ า ใ ห้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 



(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
 ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า 
 ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน เชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
 ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 ๒. เปูาหมายรวม 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 



 ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
 ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ 
 ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
 ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
 ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
 2. เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
เปูาหมายการพัฒนา 
 1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
 ๒. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 ๓. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๔. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 ๕. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึง
ประสงค ์
 ๒. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 ๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
 ๖. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
 ๗. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 
 ๒. เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
 ๓. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เปูาหมายการพัฒนา 
 ๑. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน และ
แก้ไขปัญหาความยากจน 



 ๒. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ๓. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 ๒. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ๓. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เปูาหมาย 
 ๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 
 ๒. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 ๒. สร้างความม่ันคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 ๔. พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 
 
 



เปูาหมาย 
 ๑. รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒. สร้างความมั่นคงด้านน้ า  และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและ น้ าใต้ดิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
 ๓. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 ๖. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 ๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 ๒. เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความ
มั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษา ความสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
 ๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 

เปูาหมาย 
 ๑. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 ๒. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ ประชาชนมี
ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
 ๓. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 



 ๔. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ 
และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ๕. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและ ภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๖. แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 ๒. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๓. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ มิตรประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 ๔. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขต
ทางทะเล 
 ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
 ๒. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๓. เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็น
ธรรมแก่ประชาชน 
 

เปูาหมาย 
 ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ๔ ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 ๒. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
 ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 ๖. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไกกากับ ดูแล 
การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้สามารถสนับสนุนการเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
 ๒. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้งประเทศ ในราคาท่ี
เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มี
ความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้าประปาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบ
กิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ 
 ๕. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 

เปูาหมาย 
 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
 ๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๔. การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๖. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
 ๒. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
 ๓. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 ๔. การพัฒนาด้านพลังงาน 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๖. การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุน
การสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 



 ๒. เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ๔. เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

เปูาหมาย 
 ๑. เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ๒. เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม 
 ๒. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
 ๓. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 ๒. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน 
 ๔. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน 
 

เปูาหมาย 
 ๑. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
 ๒. เพ่ิมจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ๓. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔. เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
 ๒. การพัฒนาเมือง 
 ๓. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ แนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 



 ๒. เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน การผลิตและการ
ลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ 
รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 
 

เปูาหมาย 
 ๑. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
 ๒. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
 ๓. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย 
รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้ 
 ๔. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและ
บริการของไทย 
 ๒. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออานวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
 ๔. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
 ๕. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 ๖. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 ๗. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 ๘. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
 ๙.บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
 ๑๐. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 



 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 

 

นิยาม  :  ”ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการ
ผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการ
ผลิตสินคาส าเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพส าคัญของกลุมจัง
หวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียนรูส าคัญในระดับนานาชาติในการ
พัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถ
ด าเนินการไดในระดับพ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิ  ปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกล
จักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 

นิยาม : ”ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนจุดมุงหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปนกลจักรส าคัญใน
การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา  คุณคา ตลอดจนสรางรายได และกระจายราย
ได สูชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์รวม 
 1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม แก่ระบบ
เศรษฐกจิ 
 2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
 3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
 4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

      ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิสัยทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Vision) 

 “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข”  

  เป้าประสงค์รวม  
  1.   เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการ 
 ท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกส์ 
  2.   สูส่ังคมเป็นสุขด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.   มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น 
  2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics Hub) 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหวัดมีศักยภาพในการ
  แข่งขนัระดับประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
  2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  3. ประชาชนมีสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ันคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1. ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลัก มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  2. พื้นที่ปุายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น (ปุาบก ปุาชายเลน) 
  3. ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิงแวดล้อม 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
3. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค 
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง  
ศาสนา 
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
7. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
8. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
9. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
12. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
13. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
 1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ 
 2. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 5.พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟูาแสงสว่าง การผังเมือง การควบคุมอาคาร 

และการบริหารจัดการน้ า 
 6. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุ

บ ารุงศาสนา 
 7. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
 9. การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชยกรรม 
 10. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 12. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความ

สมานฉันท์ให้สังคมสงบสุข 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 14. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่าย เฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15. พัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 



 2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลเกาะพะงัน 
“โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ ท่องเที่ยวยั่งยืน ประชาชนเป็นสุข” 

2.2ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การคมนาคมภายในเทศบาลสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
 2. ประชาชนในต าบลมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 3. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยจากการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
 4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ 
 5. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล และสงเคราะห์ 
 6. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
 7. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 8. องค์กรมีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจขึ้นเกิดในเขตเทศบาล 
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 11. มีระบบการก าจัดขยะในเขตเทศบาลอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะ 
 12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 
 13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 14. บุคลากรมีความรู้ความสารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 15. องค์กรได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 
 16. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น พร้อมรับได้รับทราบถึง
ผลการด าเนินงานขององค์กร 
  

2.4 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 2. ประชาชนมีน้ าประปาและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 



 3. จ านวนการขยายเขตไฟฟูา ไฟส่องสว่างสาธารณะ 
 4. จ านวนร้อยละของครัวเรือนทีมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 30,000 ต่อปี 
 5. จ านวนร้อยละของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
 6. จ านวนร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 7. จ านวนประชาชนได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
 8. จ านวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติอย่างทันท้วงทีและท่ัวถึง 
 9. จ านวนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 10. จ านวนพื้นที่ปุาเพ่ิมข้ึน มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
 11. จ านวนครัวเรือในเทศบาลได้รับบริการสาธารณะด้านระบบการก าจัดขยะอย่างทั่วถึง 
 12. แหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 
 13. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
 15. ประชาชนมีความประทับใจในการรับบริการจากองค์กร 
 16. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น ถนน ท่อระบายน้ า สะพาน ไฟฟูา ประปา และระบบจราจรให้สะดวก
และมีความปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ร่องน้ าเดินเรือ  และท่าเทียบเรือ 
 2.พัฒนาระบบจราจร 
 3.ขยายเขตให้มีการจ่ายน้ าประปาอย่างทั่วถึงในเขตเทศบาล 
 4.ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  และระบบเสียงตามสาย  
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สงเคราะห์
ผู้ยากไร้พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การออกก าลังกาย  
สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา และปูองกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 แนวทางการพัฒนา  งานส่งเสริมอาชีพ 
 1.การฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 



 3. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
 4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ตลาดจ าหน่ายสินค้าและร้านค้าชุมชน  
 

 แนวทางการพัฒนา  งานสวัสดิการสังคม 
 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสด ารงชีวิตในสังคมท่ีดีขึ้น 
 2.การสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
 

 แนวทางการพัฒนา  งานนันทนาการ             
 1.การส่งเสริมการแข่งกีฬาทุกระดับ 
 2.การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา  ลานกีฬา 
 3.การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกก าลังกายและกิจกรรมด้านนันทนาการ 
 

 แนวทางการพัฒนา  งานการศึกษา     
 1.การพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย 
 2. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ 12 ปี 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
 4. การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  งานสาธารณสุข   
 1. การปูองกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 3. ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มุ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 แนวทางการพัฒนา         
 1. การสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
 2. การสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน     
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมทกุประเภท  ให้อยู่ในสภาพที่ยั่งยืน  รณรงค์  ฝึกอบรมเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ให้
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
 2.การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนปูองกัน บ าบัด มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ/น้ าเสีย/กลิ่นเหม็น 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มี
ความรักและหวงแหนศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 2.การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในท้องถิ่นและการส่งเสริมการรักและปกปูองสถาบัน 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี  และทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือการบริการเป็นเลิศ 
 2.การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย       
 3.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้พียงพอต่อการบริการ
ประชาชน 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นใน
การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 
เนื่องจากจะท าให้ทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริง และสามารถวางแผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา สนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าด้วยความเห็นพ้อง
ต้องกัน ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาฉบับนี้ เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนโดยการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ท า
ให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนี ้
 



1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 1. ถนน ท่อระบายน้ า และทางเท้า 
 จากการส ารวจพ้ืนที่และความคิดเห็นของประชาชนพบว่าถนนบางสายในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะ
งัน ยังเป็นถนนลูกรังเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก่อให้เกิดฝุุนกลายเป็นมลภาวะทางอากาศ ในขณะที่บางสายยัง
ไม่มีไหล่ทางและท่อระบายน้ า ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมกัดเซาะถนนเสียหาย น าไปสู่การส ารวจจัดท าโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. ไฟฟูา ประปา 
 ประชาชนมีความต้องการไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างที่เปิดใช้ครอบคลุมถนนทุกสาย เพ่ือ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยพบว่าบางแห่งช ารุดท าให้เกิดความมืดสลัว และโดยเฉพาะในช่วงที่
เป็นทางแยก ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญเนื่องจากเกิดอาชญากรรม และอุบัติเหตุขึ้นในพ้ืนที่ ส าหรับเรื่อง
น้ าประปาพบว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่มีน้ าใช้และขอให้มีการขยายเขต และปัญหาคุณภาพน้ าประปามาดี ขุ่นแดง 
 
 2) ด้านสังคม 
 1. สุขภาพอนามัยของประชาชน 
จากสภาพฐานะความเป็นอยู่ประกอบกับการไม่เอาใจใส่สุขภาพเท่าที่ควร ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ยังมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม โดยที่ผ่านมาเทศบาลต าบลเกาะพะ
งัน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และโรงพยาบาลเกาะพะงัน แก้ปัญหาเชิงรุก คือการจัด ,โครงการ
รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย, รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว , การตรวจ
สุขภาพเบื้องหลัง, การตรวจสารพิษในร่างกาย ฯลฯ เพ่ือออกให้บริการแก่ประชาชนถึงที่ในหมู่บ้าน ท าให้
ประชาชนได้รับการดูแลทั่วถึงมากข้ึน และยังมีความต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน จัดโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้พบว่าบางแห่งยังมีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีสัตว์เป็นพาหะ เช่น ยุง โดย
ประชาชนแจ้งให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ด าเนินการฉีดพ่นยาและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีความต้องการในสถานที่ออกก าลังกายและเครื่องออกก าลังกายที่เพียงต่อความต้องการ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
 2. การศึกษา 
 ปัจจุบันประชาชนให้การตอบรับกับการพัฒนาทางการศึกษาของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน มากขึ้น 
สังเกตได้จากการให้ความสนใจในการน าบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเกาะพะงัน
มากขึ้น รวมทั้งผู้ปกครองมีการร่วมกิจกรรมที่ทาง ศพด. จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้สภาพปัญหาและความ
ต้องการในล าดับต่อมาท่ีพบคือ ประชาชนต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
เป็นเลิศเฉพาะด้านในหลายรูปแบบ เช่น ความเป็นเลิศในการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นต้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
 



 3. การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 สภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีการรับ – ส่ง ข้อมูลความเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ก่อให้เกิดการครอบง าทางวัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
ตามสังคมที่ยึดถือกันว่าทันสมัยกว่า หากปล่อยประละเลยไปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะถูกกลืนและสูญ
หายไปในที่สุด ในประเด็นนี้ประชาชนได้ให้ความส าคัญและต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้มีการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เช่น การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชักพระทางทะเล การ
ร้องเพลงชักพระ การท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา รวมทั้งการอุปถัมภ์ผู้สูงอายุมิให้มีการทอดทิ้ง เนื่องจาก
ผู้สูงอายุ คือ บุคคลส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง รวมทั้งการจั ดกิจกรรม
เยาวชนห่างไกลปัญหายาเสพติดเพ่ือสร้างความสงบสุขในสังคมด้วย 
 4. การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ประชาชนมีความต้องการในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกายมากข้ึน โดยแจ้ง 
ให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน จัดสร้างหรือหาพ้ืนที่หรือปรับปรุงสถานที่ออกก าลังกายโดยประสานกับหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ รวมทั้งการดูแลรักษาสถานที่สาธารณะเดิมที่มีอยู่ ให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้
บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้จัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 

 3) ด้านเศรษฐกิจ 
 จากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งปัญหาราคาน้ ามันแพง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ า มี
ผลกระทบเกิดปัญหาคนว่างงานเป็นจ านวนมาก ราคาสินอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น ท าให้ประชาชนต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายทุกด้าน เกาะพะงันเป็นพื้นทีท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในแต่ละ
ปี แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ า ภาวะความมีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย ข่าวอาชญากรรม 
ท าให้ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเกาะพะงันน้อยมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา การส่งเสริม
แก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นภารกิจส าคัญยิ่งของ เทศบาลต าบลเกาะพะงันโดยเฉพาะการส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพมีงานท ามีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาชีพสตรี นับว่าเป็นการสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือนเป็นอย่างดี ส าหรับปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าก็ยังเป็นปัญหาส าคัญของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ที่ยังรอการแก้ไข นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ก็เป็นสิ่งส าคัญที่เทศบาลต าบล
เกาะพะงันต้องด าเนินการเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวยังพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง 
 

 4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน มีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ปัญหาฝุุนละออง
ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ าท่วม วาตภัย ภัยแล้ง ไฟไหม้ และปัญหาการบุรุกปุาชุมชน ซึ่งหากไม่มีการ
วางแผนในการแก้ไขปัญหาที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ได้   
 
 
 



 

 5) ด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 ปัจจุบันเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น จะเห็น
ได้จากการให้ความส าคัญกับการจัดประชุมประชาคม การจัดท าแผนชุมชนการให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามา
เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลเกาะพะงัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกด้าน ท าให้ประเด็นการพัฒนาด้านการบริการ
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ท าให้ทราบปัญหาความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ได้แก่  การแจ้งข้อมูลข่าวสารในการร่วมกิจกรรมของชุมชนที่กระชั้นชิดเกินไป การจัดกิจกรรม
พบประชาชนโดยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ให้มากขึ้นตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ 
การติดตามงานโครงการที่ท าอย่างต่อเนื่อง , และการบริการประชาชนอย่างเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ทุกคน เป็นต้น 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน จึงสรุปได้ว่า เทศบาลต าบลเกาะพะงันมี
ศักยภาพการพัฒนาที่ปัจจัยภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “เป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนา” 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 
 2. ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
 3. เทศบาลต าบลเกาะพะงันมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 4. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 5. ประชาชนส่วนใหม่มีการตื่นตัว และให้ความสนใจในการพัฒนาและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 6. ประชาชนมีความรักในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะให้ความสนใจในการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ถึงระดับประเทศ 
 7. ผู้บริหารมีความเสียสละและทุ่มเทเพ่ือประชาชน  
 8. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน 
 9. เทศบาลต าบลเกาะพะงันบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
 
 
 



จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีรายได้จากการเกษตรและต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดใน
การสร้างรายได้ 
 2. ประชาชนขาดแหล่งเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 
 3. แหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปา บางส่วนขาดแคลนน้ าประปาที่สะอาด 
 4. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่า 
 5. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านการผลิต ขาด
อาชีพเสริม และบางพ้ืนที่ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 6. โครงการพ้ืนฐานยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง ประชาชนต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่ใช้
งบประมาณจ านวนมากและเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  
 

โอกาส (Opportunity) 
 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนงาน/
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 2. พื้นที่เทศบาลต าบลเกาะพะงันเป็นเกาะกลางทะเลที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การ
มาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
 3. อ าเภอเกาะพะงันสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น บริเวณเขาหราใน
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ ชายหาดบริเวณท่าเทียบเรือ ฯลฯ 
 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 อุปสรรค (Threat) 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล และงบประมาณที่จัดเก็บเองมีค่อนข้างจ ากัด ท าให้การ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2. ประชากรแฝงในพ้ืนที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริง  ซึ่ง
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายหัวของประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ ท าให้การพัฒนาเป็นไปค่อนข้างช้า 
 3. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ  อ านาจ  หน้าที่   กฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่บัญญัติไว้เท่านั้น 
 4. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก ส่งผลให้กลุ่มวัยรุ่น มีพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โ ดยเฉพาะ
อินเตอร์เน็ตท าให้เกิดปัญหาสังคม  เช่น  ติดเกมส์   เล่นการพนัน 
  



 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยดารจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน้ าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน้ าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 



 
 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน้ าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 65 
  3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 



  3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicate) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  
 Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 (10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
 (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ (1)-(10) หรือ เป็น
แบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
 ผลกระทบ (Impact) 



4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
 2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
 3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
 4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
 
 
 
 
 
                                                                                                พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
  
  
   

 
 
 
 
 

 จากแผนภาพ เทศบาลต าบลเกาะพะงันมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนาเติมโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามวิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

   1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมือง
ระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 

สงัคม 

(Social) 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

องคก์าร 

(Organization) 

วิทยาการ 

(Technology) 



การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
 ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี อิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นพรรพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
 ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น 
ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจกการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี  กล่าวคือการรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน เทศบาล 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยน (Change Agent) อย่างแท้จริง 
 2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆที่
กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่มาจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี 
และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของ
ให้แก่ราษฎร 
 อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างานหาเงิน
เพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล



กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน   เป็นต้น 
 ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
 3) การปรับตัวเข้ากบสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้อง
เผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นวังคมของคนพุทธบางพ้ืนที่อาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 
 สภาพของสังคมมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายตอบสนอง
ต่อกลุ่มญาติพีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มา
จากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 
 4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
 ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็น
ประจ า เช่นการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลเกาะพะงัน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 



 - แนวโน้มการควบรวมเทศบาลขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง 
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้า
ได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่
ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวา 2558 ณ     
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ  
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่ากัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 
 จากการที่เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม
อาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด 
 
 



 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  - ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ลาวทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้ นอย่างมากจากชนนั้นที่มี
ปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลเกาะพะงันต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืน
กฎหมายจากชาวต่างชาติในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยา
เสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
  - ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
  - การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลเกาะพะงัน จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูขาวต่างชาติมาสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลต าบลเกาะพะงัน เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึน 
  - ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก
ขึ้น เช่น อาจมรการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมรการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  - วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL CMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และ
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหาร
ที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่
ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างขาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 



 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขอไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่
ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมรการฝุาฝืนกฎหมายจากขาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจ
และความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุา ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ 
สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากิจไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียเสีย
ข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

 


