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คํานํา 
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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลปาติ้ว 
  
1.ดานกายภาพ 

1.1  ที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง 
               เทศบาลตําบลปาติ้ว ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ระยะหางอําเภอเมอืงยโสธร 27 
กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดอุบลราชธานี 100 กิโลเมตร หางจากจังหวัดอํานาจเจรญิ 25 กิโลเมตร และอาณา
เขตหางจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร มีพื้นที่ 5.72 ตารางกโิลเมตร จากจํานวน  3 หมูบาน คือหมูที่ 4 หมูที่ 5 
และหมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  โดยมีอาณาเขต ดังนี ้
 ทิศเหนือ ตัง้แตหลกัเขตที่ 1 ซึ่งต้ังอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินยโสธร-อํานาจเจริญ  
หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเสนตัง้ฉาก 500 เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถงึหลกัเขตที่ 
2 ซึ่งต้ังอยูริมถนนไปบานหนองแข ฟากตะวันตกตรงรมิหวยวงักะละฝงใตจากเขตที่ 2 เลียบรมิหวยวงักะละฝงใต
ทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งต้ังอยูริมทางไปหนองสําโรง ฟากตะวันตก  
               ดานตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมหวยวังกะละฝงตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินสายยโสธร-อํานาจเจริญ หมายเลข 202 – ฟากใต จากหลัก
เขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินสายยโสธร-
อํานาจเจริญ หมายเลข 202 ตามแนวเสนตั้งฉาก 1,000 เมตร 
               ดานใต จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉยีงใตถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตัง้อยูหาง
จากศูนยกลางทางหลวงแผนดินสายยโสธร-อํานาจเจรญิ หมายเลข 202 ตรง กม. 25 ตามแนวเสนตั้งฉาก 
1,000 เมตร 
               ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ 6 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1  
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพธรณีสัณฐานโดยทั่วไป เปนที่ราบสูง ลักษณะที่ดินสลับพื้นราบ อยูเหนือระดับน้ําทะเล   
ปานกลาง 130 เมตร ไมมีแมน้ําไหลผาน ไมมีภูเขา พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
                ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล 
                      ฤดฝูน เริม่ในเดอืนพฤษภาคม – เดือนตลุาคม  โดยจะมฝีนตกชุกในเดือนสงิหาคมของทุกป        
                      ฤดูหนาว เริ่มในเดือนตุลาคม – เดือน กุมภาพันธ  อากาศจะเย็นโดยทั่วไปจะหนาวจัดในชวง
เดือนธันวาคมและเดือนมกราคม   
                          ฤดูรอน เริ่มในเดอืนมีนาคม – เดือนเมษายน อากาศโดยทั่วไปจะรอนจัดในชวงเดือนเมษายนของทกุป 
 1.4  ลักษณะของดิน 
       ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย โดยเทศบาลตําบลปาติ้ว มีพื้นที่ประมาณ 5.72 ตาราง
กิโลเมตร การใชที่ดินสวนใหญใชในการทําเกษตรกรรม  คือ ทํานา  ทําไร  และเปนที่อยูอาศัย มีเอกสารสิทธิ์
โดยถูกตอง มีที่ดินสาธารณประโยชนที่ราชพัสดุ และที่ปาสงวนบางสวน 
 1.5  ลักษณะของแหลงนํ้า 
       แหลงนํ้าในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  มีแหลงนํ้าที่เปนสาธารณะ  ดังนี ้

ลําหวย  1 แหง สระน้ํา  2 แหง 
    หนองน้ํา 1 แหง บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง  - แหง บอบาดาล 3 แหง 
     



 2
 
  บึง  - แหง อางเกบ็น้ํา - แหง 
    แมน้ํา  - แหง ฝาย  - แหง 
    อื่นๆ (ระบุ) - แหง เหมอืง  - แหง 
 1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตเทศบาลมลีักษณะเปนปาไมบางสวน(ปาเชียงเครอื) มลีักษณะเปนไมยืนตน   
2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง   

ปพุทธศักราช 2509 กระทรวงมหาดไทย  ไดประกาศตั้งกิ่ งอําเภอปาติ้ว ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2509 และตอมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 และไดประกาศจัดตั้ง
สุขาภิบาลป าติ้ว กิ่งอําเภอปาติ้ว อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดอุบลราชธานี  ตามความในมาตรา 5 แห ง
พระราชบัญญัติสขุาภิบาล พ.ศ. 2495  หลังจากตั้งเปนกิง่อําเภอมาได 3 ป ก็มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนอําเภอ
ปาติ้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2512  

เมือ่ปพทุธศักราช 2515 ทางราชการไดประกาศจัดตัง้จงัหวัดยโสธรขึ้นใหม โดยแยกอําเภอยโสธร 
อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอกดุชุม อําเภอเลิงนกทา และอาํเภอปาติ้ว รวม 6 อําเภอ จากจงัหวัด
อุบลราชธานี มาตั้งเปนจงัหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มนีาคม พุทธศักราช 2515 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบบัที ่ 70  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พุทธศกัราช 2515 อําเภอปาติ้ว จงึอยูในความปกครองของจังหวัดยโสธรจนถงึปจจุบัน  

เมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เทศบาลตาํบลปาติ้ว ไดรบัการยกฐานะจากสุขาภิบาลปาติ้วขึ้น
เปนเทศบาลตําบลปาติ้ว  ตามผลของพระราชบัญญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภบิาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 
 เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีพื้นที่การปกครองอยูในเขตพื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  
จํานวน 3  หมูบาน  คือ  หมูที่ 4,5,12  แบงออกเปน 6  ชุมชน ดังนี ้
   ชุมชน 1  ชุมชนบูรพาสัมพันธ   

ชุมชน 2  ชุมชนปาติ้วพัฒนา   
ชุมชน 3  ชุมชนรมโพธิ์พฒันา   
ชุมชน 4  ชมุชนบานเหนอืสามัคค ี  
ชุมชน 5  ชุมชนบานเหลาสามัคคี   

   ชุมชน 6  ชุมชนโพธาสุริยาลัย   
 2.2  การเลือกตั้ง 

      จํานวนผูมีสิทธิเลอืกตั้งในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  จากการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2556  มีทั้งหมด จํานวน   2,287   คน  ผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน  1,881  คน  คิดเปนรอยละ  82.24   ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ผูมีสทิธิเลอืกตั้ง  จํานวน   2,287 คน  มาใชสิทธิ
เลือกตั้ง  จํานวน  1,881 คน  คิดเปนรอยละ  82.24  

 2.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ผูมสีิทธิเลือกตัง้  จํานวน  2,287  คน  แบงเปน 
                               -  เขตเลือกตั้งที่   1  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน  1,097  คน  มาใชสิทธิเลือกตั้ง  
จํานวน  919  คน  คิดเปนรอยละ  83.77   
      -  เขตเลือกตั้งที่   2  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน  1,190  คน  มาใชสิทธิเลือกตั้ง  
จํานวน  962  คน  คิดเปนรอยละ  80.84                    
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3. ประชากร                          

ประชากร แยกตามเพศและอายุ จํานวน  3,028 คน แยกเปนชาย 1,495  คน   หญงิ 1,533 คน เปนกลุมชน
ภายในทองถิ่น ไมมีการอพยพมาจากทีอ่ื่น  
ขอมูลประชากรตามชวงอายุ  ทะเบียนราษฎร  เดือนกันยายน พ.ศ. 2559   

อายุ  ชาย หญิง รวม หมายเหต ุ
แรกเกิด-14ป 261 279 540  

15-25  ป 239 206 445  
26-60 ป 822 823 1,645  

60 ปขึ้นไป 173 225 398  
รวมท้ังสิ้น 1,495 1,533 3,028  

 
ขอมูลประชากรตามชวงอายุ  จากขอมลูความจําเปนพื้นฐาน ป 2559   

อายุ  ชาย หญิง รวม หมายเหต ุ
แรกเกิด-14ป 182 172 354  

15-25  ป 133 121 254  
26-60ปขึ้นไป 600 607 1,207  

มากกวา 60ปขึ้นไป 158 208 367  
รวมท้ังสิ้น 1,073 1,108 2,181  

 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 
            จากการสํารวจขอมลูความจําเปนพื้นฐาน  ป  2559  ของเทศบาลตําบลปาติ้ว ปรากฏดังนี ้

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) หมายเหต ุ
ไมเคยศึกษา 81  
อนุบาล/ศูนยพฒันาเด็กเลก็ 77  
ต่ํากวาช้ันประถมศึกษา 43  
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 1,16  
มัธยมศึกษาตอนตน มศ.1-3 ,ม.3 235  
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6, ปวช) 319  
อนุปรญิญาตรหีรือเทียบเทา 79  
ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา 286  
รวม 2,181  
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 ขอมูลสถานศกึษา 

สังกัด สพฐ. เทศบาลตําบลปาติ้ว 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 
   -ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1   
   -ศูนยพัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 2   
2. โรงเรียนสงักัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
    2.1  ระดับประถมศึกษา 
          โรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกลู 
    2.2  ระดับมัธยมศึกษาศึกษา 
          โรงเรียนปาติ้ววิทยา 
 

 
 
 
 

1 แหง 
 

1  แหง 
 

2 แหง 
 

 
 
 
 
 

 
4.2  การสาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน  ป 2559  พบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  
มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความ
ดัน เบาหวาน  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมคัดไปกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ 
เทศบาลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป  บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไม
เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  
ปญหาเหลานี้เทศบาลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อ
แกไขปญหาดานสุขภาพ   
  (1)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพื้นที ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  1   แหง      
              เตียงคนไข  จํานวน  30  เตียง 

    -  คลินิกเอกชน  จํานวน  1  แหง 
 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 
      ชุมชน จํานวน อสม.  
ชุมชน 1  ชุมชนบูรพาสัมพันธ 
ชุมชน 2  ชุมชนปาติ้วพัฒนา 
ชุมชน 3  ชุมชนรมโพธิ์พฒันา 
ชุมชน 4  ชุมชนบานเหนอืสามัคค ี
ชุมชน 5  ชุมชนบานเหลาสามัคคี 
ชุมชน 6  ชุมชนโพธาสุริยาลัย 
 

10  คน 
10  คน 
12  คน 
16  คน 
8  คน 
7  คน 
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 4.3  อาชญากรรม 

เทศบาลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  และทําลาย
ทรัพยสินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
พบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

4.4  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว   
เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีเสนทางคมนาคมขนสงทีส่ะดวก มีถนนสายหลักและสายรองเชื่อมตอระหวาง

จังหวัด และอําเภอ มีรานเกมส อินเตอรเน็ตในชุมชน การอพยพยายถ่ินฐาน ประชากรแฝงที่เขามาประกอบ
อาชีพในเขตเทศบาล ทําใหมีความเสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด  เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดดําเนินโครงการ
ปองกันแลแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน และดําเนิน
โครงการหมูบานปลอดยาเสพติด โดยไดรบัความรวมมอืกับทุกภาคสวน และใหชุมชนมสีวนรวมในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด  มีการอุดหนุนเงินงบประมาณใหกับอําเภอปาติ้วตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  รวมทั้งมกีารจัดสงผูติดผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟู  และสงเสรมิอาชีพ   
 4.5  การสังคมสงเคราะห   

      เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี ้
1.  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสงูอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส ครบทุกราย 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
3. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
5. ใหการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง    
6.  จัดทําโครงการกอสราง/ปรับปรงุซอมแซมทีอ่ยูอาศัยใหกับผูยากไรในเขตเทศบาล       

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
 -  มีเสนทางคมนาคมหลกัไปสูอําเภออื่นและตัวจังหวัด  คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 
เชื่อมระหวางอําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  กับอําเภอเมอืง  จังหวัดอํานาจเจรญิ  และ ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 3011  ปาติ้ว - บานหัวงัว 
 -  เสนทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนนลาดยาง,ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กและมี
บางสายเปนถนนลูกรัง 
 5.2  การไฟฟา 
 ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาใชครบทกุครัวเรือน  จากการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร 
 5.3  การประปา 
  การใชนํ้าประปาครอบคลมุพื้นทีเ่ขตเทศบาล จากการประปาสวนภูมิภาคจงัหวัดอาํนาจเจรญิ 
 5.4  โทรศัพท 
 - โทรศัพทใชทัง้โทรศัพทพื้นฐาน(โทรศัพทบาน) และโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกระบบ 
  -  มีระบบอินเตอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่ คือ  TRUE  AIS DTAC 3BB TOT 
 5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวสัดุ ครุภัณฑ 
 ที่ทําการไปรษณีย                 จํานวน     1        แหง 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีส่ําคัญ  ไดแก  ขาว
หอมมะล ิ  
 6.2  การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไมมกีารประมง)  
 6.3  การปศุสัตว 
  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ
เลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เปนตน 
 6.4  การบริการ 

โรงแรม   2 แหง 
รานอาหาร  17 แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง (ทารถ       แหง) 
รานเกมส  3 แหง 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน  
เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ   

6.6  อุตสาหกรรม 
  (ในเขตเทศบาลไมมกีารอุตสาหกรรม)  
 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 -  ปมน้ํามัน  จํานวน   3   แหง 
         -  การพาณิชยกรรม/การบริการ จะดําเนินธรุกิจตามแนวถนนอรุณประเสรฐิเปนสวนใหญ 
ไดแก รานคาขายของเบ็ดเตล็ด รานซอมบริการรถยนต  รานอาหาร  รานขายวัสดุอุปกรณตาง เครื่องใชไฟฟ า  
รวมถึงตลาดเทสโก(โลตสั)  เซเวนอิเลเวน  สาขาธนาคารพาณิชยในพื้นที่ จํานวน 2 ธนาคาร ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)   
  -  กลุมอาชีพ(ขอมูลตามแผนชุมชน ประจําป 2560)  จํานวน   11  กลุม   ไดแก 
   1.  กลุมสตรีเยบ็ผา 
   2.  กลุมเครือ่งจกัการเกษตร(รถไถนา) 
   3.  กลุมเกษตรนวัตกรรมใหม 
   4.  กลุมสตรีทอผาลายขิต 
   5.  กลุมสตรีแปรรูปกลวย(กลวยอบเนย) 
   6.  กลุมเกษตรผูเลี้ยงโคขุน 
   7.  กลุมแมบานทอผาไหมพรม 
   8.  กลุมสตรีผลิตไมกวาดดอกหญา 
   9.  กลุมสตรีโครงสรางใหมใหสตรีชนบท 
   10.  กลุมผลิตน้ํายาชีวภาพบานโพธา 
   11.  กลุมผลิตลวดหนาม 
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 6.8  อาชีพ 
  จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป  2559 พบวา  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รับจาง  คาขายและรับราชการ  ตามลําดับ  สามารถแยกไดดังนี ้

ประเภทอาชีพ จํานวน(คน) หมายเหต ุ
เกษตรกรรม 675  
รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ 219  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17  
พนักงานบริษัท 33  
รับจางทั่วไป 321  
คาขาย 232  
ธุรกิจสวนตัว 86  
อาชีพอื่นไ(นอกเหนือจากที่กลาว 65  
กําลังศึกษา 434  
ไมมีอาชีพ 99  

รวม 2,181  
 
 6.7  ขอมูลรายไดของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2559 
พบวา  ปรากฏดังนี ้

พื้นที่ 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน

คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย(บาทตอป) 
อาชีพ
หลัก 

อาชีพ
รอง 

รายไดอื่น ปลูก 
เลี้ยง 

/หาเอง 

รายได
ครัวเรือน

เฉลี่ย
(บาท/ป) 

รายได
บุคคล
เฉลี่ย

(บาท/ป) 
หมู 4 บานปาต้ิว 329 811 252,537 28,395 18,015 6,964 305,911 124,099 
หมูj 12 บานรมโพธิ ์ 337 805 127,945 25,646 16,465 15,896 185,952 77,846 
หมู 5 บานโพธา 168 565 113,377 20,926 13,408 15,932 163,643 48,659 

รวม 834 2,181 174,160 25,780 16,461 12,380 228,780 87,484 
 
  -  ครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวาคนละ 30,000.-บาท  จํานวน  3 ครัวเรือน  ไดแก   

1.  นายทองแดง  ทองพิลา  บานเลขที่  107  หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  จังหวัด
ยโสธร  โดยมีรายไดเฉลี่ยตอป จํานวน 20,000.-บาท 

2.  นายทองดี  สีมาไชย  บานเลขที่  171/1  หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  จังหวัด
ยโสธร  โดยมีรายไดเฉลี่ยตอป จํานวน 20,500.-บาท 

3.  นางคํา  สําลี  บานเลขที่  1127 หมูที่ 12 ตําบลโพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  
โดยมีรายไดเฉลี่ยตอป จํานวน 16,660.-บาท  
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
 7.1  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน/ชุมชน 

ชื่อหมูบาน/ชุมชน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ครัวเรือน 
พื้นที่ (ไร) 

(ครัวเรือน) 
ชุมชนบูรพาสมัพันธ 189 229 88 38 
ชุมชนปาติ้วพัฒนา 186 256 280 1,572 
ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 239 238 130 58 
ชุมชนบานเหนือสามัคคี 262 280 141 1,819 
ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 205 198 93 49 
ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 93 39 450 4,500 

สรุปรวม 1,174 1,240 1,182 8,036 
 
7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
2.1 ประเภทของการทําการเกษตร (ทํานา) 

ชื่อหมูบาน 

ในเขตชลประทาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน

ไร  
(ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ตนทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
(ครัวเรอืน) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 
ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 
ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 0 0 0 0 
 

ชื่อหมูบาน 

นอกเขตชลประทาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวน
ไร (ไร) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ตนทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
(ครัวเรือน) (กก./ไร) (บาท./ไร) (บาท./ไร) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 10 30 450 4,500.00 5,175.00 
ชุมชนปาติ้วพัฒนา 160 257 450 4,500.00 5,175.00 
ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 98 47 450 4,500.00 5,175.00 
ชุมชนบานเหนือสามัคคี 18 179 450 4,500.00 5,175.00 
ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 10 31 450 4,500.00 5,175.00 
ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 93 39 450 4,500.00 5,175.00 

สรุปรวม 389 583 450 4,500.00 5,175.00 
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2.2 ประเภทของการทําการเกษตร (ทําสวน) 
ชนิดพืชเกษตร : ยางพารา 

ชื่อหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
(ครัวเรอืน) 

จํานวนไร 
(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนเฉลี่ย 
(บาท./ไร) 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

(บาท./ไร) 
ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 
ชุมชนปาติ้วพัฒนา 7 27 300 5,500.00 7,500.00 
ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานเหนือสามัคคี 18 179 300 5,500.00 7,500.00 
ชุมชนบานเหลาสามัคคี 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 25 206 300 5,500.00 7,500.00 
 
2.3 ประเภทของการทําการเกษตร (ทําไร) 
ชนิดพืชเกษตร : มันสําปะหลัง 

ชื่อหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
(ครัวเรอืน) 

จํานวนไร 
(ไร) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนเฉลี่ย 
(บาท./ไร) 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

(บาท./ไร) 
ชุมชนบูรพาสมัพันธ 3 10 4,500.00 4,000.00 8,400.00 
ชุมชนปาติ้วพัฒนา 3 10 4,500.00 4,000.00 8,400.00 
ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานเหนือสามัคคี 5 14 4,500.00 4,000.00 8,700.00 
ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 0 0 0 0 
ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 8 24 4,500.00 4,000.00 8,550.00 
 
7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
3.1 แหลงนํ้าทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 

ชื่อหมูบาน 
เพียงพอ ไมเพียงพอ 

(หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 1 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 1 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 1 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 1 

สรุปรวม 0 4 
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3.2 แหลงนํ้าทางการเกษตร (แหลงนํ้าธรรมชาติ) 

ชื่อหมูบาน 

หวย/ลําธาร หนองน้ํา/บึง 

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ 

ไม
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทัว่ถึง 

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสัมพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 1 0 1 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคคี 0 1 0 1 0 0 0 0 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 1 0 1 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 3 0 3 0 0 0 0 
 

3.3 แหลงนํ้าทางการเกษตร (มนุษยสราง) 

ชื่อหมูบาน 

สระ คลองชลประทาน 

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ 

ไม
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสัมพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 2 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 3 0 0 0 0 0 0 0 

 
สวนที่ 4 ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ชื่อหมูบาน 

บอบาดาลสาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาต ิ

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ 

ไม
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทัว่ถึง 

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสัมพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 1 0 0 0 0 0 0 1 
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ชื่อหมูบาน 

บอบาดาลสาธารณะ แหลงน้ําธรรมชาต ิ

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ 

ไม
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบานเหลาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1 

สรุปรวม 2 0 0 0 0 0 0 3 

 

ชื่อหมูบาน 

ประปาหมูบาน 
(ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ระบบประปา  
(การประปาสวนภูมิภาค) 

เพียงพอ 
ไม

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ 

ไม
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

(หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 1 0 1 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 1 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 0 0 0 0 1 0 1 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 1 0 1 

สรุปรวม 0 0 0 0 0 6 0 6 
 

ชื่อหมูบาน 

ครัวเรือนในหมูบานน้ี มีนํ้ากิน นํ้าใช เพียงพอหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ 

(หมูบาน) (หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 1 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 1 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 1 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 1 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 1 0 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 1 0 

สรุปรวม 6 0 
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สวนที่5 : ปญหาและความตองการ 

หมูบาน 

ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
ขุดลอก
แหลงน้ํา 
(หมูบาน) 

สรางฝาย
กักเก็บน้ํา 
(หมูบาน) 

สรางแกมลิง 
(อางเก็บน้ํา) 
(หมูบาน) 

ขุดคลอง
ซอย คลอง

ไสไก 
(หมูบาน) 

ขุดสระ
เก็บน้ํา 

(หมูบาน) 

ขุดเจาะบอ
บาดาลเพื่อ
การเกษตร 
(หมูบาน) 

สราง
ระบบทอ

สงน้ํา 
(หมูบาน) 

สราง
สถานีสูบ
น้ําดวย
ไฟฟา 

(หมูบาน) 

อื่นๆ 
(หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

สรปุรวม 3 0 0 0 0 6 0 0 0 
 
 
 

ชื่อหมูบาน 

ดานน้ําอุปโภค/บริโภค 
ขุดเจาะ

บอ
บาดาล
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค

(หมูบาน) 

กอสราง
ประปา
หมูบาน 
(หมูบาน) 

ขยายเขต
ประปา
หมูบาน 
(หมูบาน) 

ขุดบอ 
น้ําตื้น

(หมูบาน) 

สรางถังเก็บ
น้ําฝนในที่
สาธารณะ   
(หมูบาน) 

สรางถังเก็บ
น้ํากลาง
ประจํา
หมูบาน
(หมูบาน) 

โองขนาด
ใหญ 

(หมูบาน) 

อื่นๆ 
(หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ชื่อหมูบาน 

ลดคาใชจายและเพิ่มรายได 
ฝกอบรม

อาชีพระยะ
สั้น(หมูบาน) 

แปรรูป
ผลผลิต

ทาง
เกษตร  (
หมูบาน) 

จัดตลาด
ชุมชน 

(หมูบาน) 

จัดตั้ง
กลุม
อาชีพ 

(หมูบาน) 

จัดตั้ง 
โรงสีชุมชน 
(หมูบาน) 

จัดตั้งกลุม
ผลิตปุย
อินทรีย/
สงเสริม
เกษตร
อินทรีย 

(หมูบาน) 

สรางลาน
ตากขาว
กลาง
ประจํา
หมูบาน 
(หมูบาน) 

อื่นๆ 
(หมูบาน) 

ชุมชนบูรพาสมัพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนปาติ้วพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนรมโพธิ์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหนือสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานเหลาสามัคค ี 0 0 0 0 0 0 0 0 

ชุมชนบานโพธาสุริยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรปุรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 

-  เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  มีวัดจํานวน 3 แหง  ไดแก  วัดบูรพาปาติ้ว  วัดปาติ้วเครือมะยาง  
วัดปาสริยาลัย 

ขอมูลการนับถือศาสนาตามขอมลูความจําเปนพื้นฐาน ป 2559  ปรากฏดังนี ้
ศาสนา จํานวน (คน) หมายเหต ุ

1.  ศาสนาพุทธ 2,159  
2.  ศาสนาคริสต 18  
3.  ศาสนาอิสลาม 4  

รวม 2,181  
       

8.2 ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคมของทุกป 
-  ประเพณีสรงน้ําศาลหลกัเมืองและแหรูปเหมือนหลวงปูโพธาภินันท 

ประมาณเดือน  เมษายนของทกุป 
  -  ประเพณีบุญเดือนสาม   ประมาณเดือนกมุภาพันธของทุกป 

-  ประเพณีบุญผะเหวด   ประมาณเดือน มีนาคมของทุกป 
-  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคมของทุกป 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายนของทกุป 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายนของทกุป 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม-เดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป 
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8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนรุักษภูมปิญญาทองถิ่น  ไดแก  การจัดทํา
พายบายศรสีูขวัญ  วิธีการทอเสือ่จากตนกก  การทําบัง้ไฟ และวิธีการจบัปลาธรรมชาติ  เปนตน  
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 90 % พูดภาษาอิสาน    

8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลไดผลิตของใชพื้นบานขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง 
ไดแก  เสื่อที่ทอจากตนกก การทําของที่ระลึก (หมอนขิตเล็ก) 
9.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

9.1 นํ้า  น้ําที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  สวนใหญใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคสาขา
อํานาจเจริญ  และมีบางสวนใชน้ําบาดาล  

9.2 ปาไม  ในเขตเทศบาลมีปาไมเปนบางสวน(ปาเชียงเครอื) 
9.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถาน
ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  
ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ   

ปญหาดานขยะในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ประชาชนยัง
ขาดการคัดแยกขยะ  การลดปริมาณขยะ  และการนําขยะกลับมาใชใหม 

 
 
 
 

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



สวนที่ สวนที่ 22  
 
 
 
 

1.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
    ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 

1.1 สรุปสถานการณพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)  และ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) ขึ้นมา เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 
2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561) (พ.ศ.2560 – 2562) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอใหหนวยงานอื่นมา
ดําเนินงานให  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

ทั้งนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี ้      

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2557 – 2559) 
ประจําป 2557 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ดานคุณภาพชีวิต 64 36 56.25 

2.  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 10 6 
อยูระหวางดําเนินการ 

4 โครงการ 

60 

3.  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ 
    ปองกันสาธารณภัย 

16 10 62.5 

4.  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
    พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

2 1 50 

5.  การบรหิารจัดการ การอนุรกัษ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

9 
โครงการในป 59  

1 โครงการ 

5 
อยูระหวางดําเนินการ 

 1 โครงการ 

55.55 

6.  ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

8 8 100 

7.  ดานการบริหารจัดการองคกร การ
ปกครองและบุคลากรทองถิ่น 

26 19 73.07 

 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2557-2560) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2557 – 2559) 
ประจําป 2557 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

8.  ดานการสงเสริมพฒันาประชาธิปไตยและ 
    กระบวนการประชาสังคม 

7 
โครงการในป 59  

1 โครงการ 

6 
 

85.71 

รวม 142 91 64.08 
 

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2558 – 2560) 
ประจําป 2558 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ดานคุณภาพชีวิต 78 38 48.71 

2.  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 27 15 
(อยูระหวางดําเนินการ  

7 โครงการ) 

55.56 

3.  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ 
    ปองกันสาธารณภัย 

18 9 50 

4.  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
    พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

5 2 
(อยูระหวางดําเนินการ  

1 โครงการ) 

40 

5.  การบรหิารจัดการ การอนุรกัษ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

8 3 37.50 

6.  ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

9 9 100 

7.  ดานการบริหารจัดการองคกร การ
ปกครองและบุคลากรทองถิ่น 

21 16 
(อยูระหวางดําเนินการ  

1 โครงการ) 

76.19 

8.  ดานการสงเสริมพฒันาประชาธิปไตยและ 
    กระบวนการประชาสังคม 

5 5 100 

รวม 171 97 56.72 
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 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2559 – 2561) 
ประจําป 2559 

บรรจุในเทศบัญญัติ 
(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.  ดานคุณภาพชีวิต 63 38 63.49 

2.  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 24 16 
อยูระหวาง
ดําเนินการ  
1 โครงการ 

66.66 

3.  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและการ 
    ปองกันสาธารณภัย 

15 12 80 

4.  การวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
    พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

2 - 0 

5.  การบรหิารจัดการ การอนุรกัษ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

9 6 55.55 

6.  ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

10 9 90 

7.  ดานการบริหารจดัการองคกร การ
ปกครองและบุคลากรทองถิ่น 

21 19 90.47 

8.  ดานการสงเสริมพฒันาประชาธิปไตยและ 
    กระบวนการประชาสังคม 

6 5 83.33 

รวม 150 105 70.00 
 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี ้  
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(๑)  เชิงปริมาณ       

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2559) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   142  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน   91  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  64.08 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2560) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   171 โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน   91  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  53.21  

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2561) 

    โครงการทีบ่รรจุในแผน    จํานวน   150  โครงการ 
    คาดวาจะสามารถดําเนินการได     จํานวน   105  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  70.00 
   (2)  เชิงคุณภาพ  

ตามที่  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดจัดทําและประกาศใชแผนพฒันาสามป (พ.ศ.2559-2561) ของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว  แลวเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา  และจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล  นั้น   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปาติ้ว  ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ปรากฏดังนี ้

           ผลพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ เทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 
3.   ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65 

          3.1 วิสัยทัศน 5 
          3.2 พันธกิจ 5 
          3.3 ประเด็นยทุธศาสตร 10 
          3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 5 
          3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยทุธศาสตร 15 
          3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 10) 
          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยทุธศาสตร 15 

รวม 100 
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           ผลพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ เทศบาลตําบลปาติ้ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 23.5 
3.   ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 60 

          3.1 วิสัยทัศน 5 
          3.2 พันธกิจ 5 
          3.3 ประเด็นยทุธศาสตร 10 
          3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 5 
          3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยทุธศาสตร 15 
          3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร 10 
          3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยทุธศาสตร 10 

รวม 93.5 
 
ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรสําหรับแผนยทุธศาสตรการพฒันาทองถิ่นเพื่อความ   
สอดคลองของยทุธศาสตร  แผนยุทธศาสตรการพฒันา(พ.ศ. 2560-2563) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคการปกครองสวนทองถิ่น 10 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 24 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 9 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 9 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 10 
    3.4 วิสัยทัศน 5 
    3.5 พันธกิจ 5 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ 5 
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) 4 
    3.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพฒันา) 4 
    3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ 4 

รวม 94 
 
ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อความสอดคลองของยทุธศาสตร 
และโครงการ แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสมปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
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5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 58 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกบัโครงการ 5 
    5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกบัโครงการ 3 
    5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

4 

    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกบั
ระยะเวลาป (3 ป) 

3 

    5.6 งบประมาณมีความสอดคลองกบัเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
    5.7 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 
    5.8 มีงบประมาณที่ผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความจริง 3 
    5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลมุระยะเวลา 3 ป ทกุโครงการ 5 
    5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกบัวัตถุประสงคและ
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 

    5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ 5 
    5.13 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 4 
    5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลกัคลองกับ แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 3 

รวม 98 
                                             

2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพื่อแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซึ่งผลจาก
การดําเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ไดรับมีดังนี ้ 

1.   ประชาชนในเขตเทศบาลทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
2.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
3.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดีถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 
4.  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 
5.  ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน 

  6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
7.  ประชาชนไดรับการสงเสริมและพฒันาอาชีพใหมีความมัน่คง 

  8.  ผูประกอบการคาและบริการมีความสามารถในการแขงขนัและการลงทุน 
9. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรบัการสงเสรมิและอนุรักษ ใหคงอยูสบืไป 
10.  เทศบาลมรีะบบการบริหารจัดการองคกรที่ดี มปีระสิทธิภาพ โปรงใส                             
      ตรวจสอบได บุคลากรมีคุณภาพ 
11.  การศึกษาไดมาตรฐานและพฒันาสูความเปนเลิศ 
12.  ประชาชนเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นชุมชนมี 
      ความเขมแข็งพึ่งตนเองได 
13.  เทศบาลมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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2.2 ผลกระทบ 
 -ไมมี-    
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ปญหา 
1)  มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปของเทศบาลจํานวนมากเกินไป  ทําให

อนุมัติงบประมาณไมไดทุกโครงการ  
3)  ประชาชนยังไมเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเทาที่ควร 
5)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
1)  เทศบาลมงีบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที ่      

 แนวทางการแกไข   
  (1)  การดําเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความ
ตองการของประชาชนที่ไดจากการประชาคมทองถิ่น   

2) การอนุมัติงบประมาณดําเนินการจะตองพิจารณาโครงการจากแผนพัฒนาสี่ปเปนอันดับแรก   
 
 
 

**************************************** 
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สวนที่ สวนที่ 33  

 
 
 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป 
ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  
ดังนี ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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1. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาต ิมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป)  

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการ
จัดทํ ายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป  เพื่ อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรบัปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ

ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิฉบับที ่12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่ง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสําคัญ 
     2.1 สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลย ีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่ งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง 
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ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน 
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาท ิการกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาต ิ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลีย่นแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 
2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํา
กวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา 
แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรง
ขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลีย่นผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม 
รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทย
จะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและ 
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การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคม 
สีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสเีขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผนัผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกทีเ่ขาสูสงัคมสงูวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่
สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง 
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที ่และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
กลางมาตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 
และลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,7392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขัน
และมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน 
อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปน
รอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีข้ึน
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับ
กลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศ
ของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง 
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ต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง 
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปน      
วงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขาย
ที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งนี ้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเรว็ยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอ
จากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิตติางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว 
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกบัแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตน
เขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค
ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น 
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสงัคมโลกจงึมีความเขมงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสรางเพือ่แกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดี
ขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยนืไปไดในระยะยาว 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต

การพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด 
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิต ิการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกนัอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหา
นั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อ
ตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะให
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรบัการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง 
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทย
จาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาต”ิ ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสีย่งและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพา 
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ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้าํ ปญหาการทุจรติคอรรปัชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกบัภยั
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก  
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลัง
ดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้น้ันจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรกัษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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2.3 ยุทธศาสตรชาต ิ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน      
มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูด ีกินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6  
ยุทธศาสตร ไดแก  
 (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
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 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้

2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลติภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิม่
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรกัษาเสถียรภาพเศรษฐกจิและสราง
ความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรบัผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ด ี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาต ิ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
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(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัต ิเพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
และบูรณาการ 

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ
2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศทีช่ัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรบัเปนเจาของรวมกนัสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 
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2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํา

ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาต ิ
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุดลง
และการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนด
ยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตําบลบานเหลื่อม   
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงไดจัดทําแผนที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติม ิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม 
ผูสู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ ด านตางๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต 
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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2. สถานะของประเทศ 

2.1 ดานเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป 2540-2541) 
จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป 2557 
มาอยูที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับ
ฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 
5.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 
25.5 ในชวงป 2543 – 2557 นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543 – 2557 อยูที่ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

2.2.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 และ 
64.7 เปนรอยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรู
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุน
ตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต
เครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศ
รายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแต
การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถใน
การแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 
9.7 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตอง 
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ป 
 ที่ผานมา และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลือ่นจากผลิตภาพ
การผลิตของปจจัยแรงงาน 
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2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ

แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป 2524 และ 2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียง
กันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 42.2 
ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการ
ใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลาง
ระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในป  พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับที ่26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก  

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มี
รายไดสูง โดยในป 2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยี
ที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที ่37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และ
ตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยู
ในระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน  
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ 
GDP ในป 2555 ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนามีจานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวน
ใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรบัเปลีย่นจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไม 
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ทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยัง
ไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหม
และการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่
ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนิน
ธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

2.2 ดานสังคม 
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย

และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-
2508 เปน 1.62 คน ในชวงป 2548-25558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุม
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะ
ตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 
และรอยละ 0.2 ในป 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 
2548–2557) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกําลัง
แรงงานกวารอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจํานวนรอยละ 27 ของประชากรในป 2553 มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 
การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมี
สวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับ 
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 
2543 เหลือ 3 คน ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในชวงป 2543-2556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยง
ตอการลมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ป เพศหญิง 
78.2 ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม 
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสงูขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ป เพิ่มขึ้น 
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อยางตอเนื่อง โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอน
ไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหา
สําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรงดวน 

2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แต
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมี
แนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 
2554 เหลือ 0.465 ในป 2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจน
ที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ในป 2556 โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 
ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญ
จากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไม
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสั งคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือ
ครองที่ดินนอยที่สุด 325.7 เทา เนื่องจากปญหากรรมสทิธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดนิวางเปลาของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร
รอยละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ 10 ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ 2.2 เทา 

(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรพัยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
 2556 พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา 

(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ลานคน ในป 2555 
เปน 2.471 ลานคน ในป 2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็
ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทา
งาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ   
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16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการ
ไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน 800 บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่
อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลีย้งดูที่มคีุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิดอยางไร
ก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยู
อาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง 
4.544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มี
รายไดนอยและผูยากไร 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให ไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปน
เครือขายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แหงในป 2555 เปน 152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชน
และอาชีพ รอยละ 32.51 ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ 26.77  

2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม 
ในชวงระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม 

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเน่ืองและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรทีเ่พิ่มมากข้ึน ทําใหความตองการใช

ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่
ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศในป 2504 เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวชิาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ 
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อุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป 2504 ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา 2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลาน
ไร ในป 2552 คิดเปนการลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 
2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลง
จากป 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
โดยในป 2555 ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอย
ละ 54 ของความตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุด
คิดเปนรอยละ 76 ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป 2555 เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 
2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ 1 ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรนํ้ายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย 25 ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําทําธรรมชาต ิมีแองน้ําบาดาลทั้งหมด 27 
แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็
ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน  
102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลาน
ลูกบาศกเมตร 

2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในป 2557 สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช
ประโยชนเพียงรอยละ 18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง  19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสีย
อันตราย ในป 2557 มีประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบ
ปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี ้หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง 
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร 
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เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา
มันเชื้อเพลิงเมื่อตนป 2557 ทั้งนี ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการ
ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นทีม่าจากสาเหตุหลกัคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสาํหรบัมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทางานระหวางภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(3) คุณภาพนํ้าที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 
ปที่ผานมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลง
น้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจาก
การเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม
เพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียทีเ่พิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ํา
เสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 31 

(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใช
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทาบัญชีกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2547 
โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
รอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดิน
ถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัย
แลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัย
ธรรมชาติทีส่งผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยูในระดับปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่
ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมา 
ภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมา 
ภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 
มีอยางนอย 6  ประการคือ (1) หลักนติิธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม 
(5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุมคา ขณะนี ้ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภา 
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การเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง           
มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกบัผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล 
มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับ
นักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับ
ประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน 
สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง       
รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป 2544 โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ให
ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแก
ผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก  
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดย
ที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการ
ใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 25.17 ในปงบประมาณ 2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจ
ไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะตองถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จํานวน 75 งาน/
กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 
9.850 คน แบงเปนขาราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และลูกจางประจํา 3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการ
การแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื 
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องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง 
ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่
ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
เพิ่มเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปน
รอยละ 38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน 
การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มรีูปแบบการทจุรติจัดซื้อจัดจาง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาต ิ 
พบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป 2556 ที่ได 35 คะแนน อยูอันดับ 
102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวน
ประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 4 (3) ราคานามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 
80-100 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 
2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ (6) กําลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3–4.3 โดยมีคา
กลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูง
ในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(1) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
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(2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
ยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากร
ผูสูงอายุ  

(3) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัว
เขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย  

(5) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น  

(6) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 100-200 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่
จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก
รับผูสูงอายุ 1 คน และคาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผูสูงอายุ 1 
คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสงัคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องทีส่งผล
ตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม  
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑ
ขั้นตํ่าในป 2546 ซึ่งอยูที่ 12,745 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส

การเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทาในป 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มคีุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากร
ทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา 
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เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี ้ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 
รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลือ่มล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน 
กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบายการเงนิ การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดย
ยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงิน
การคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธ ิสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2643 (ค.ศ. 2001-
2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขาง
สั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลว
คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย
แรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่
พัฒนาแลว 
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3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มบีทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีไมทนั ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทศิทางการวางแผนพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับ
เรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามา
ซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเอง
ไปสูระดับการผลติที่สงูขึ้นทั้งการผลติในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ 3) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกดีกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรทีางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและ
สินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรง
มากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่
จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ 12 เนื่องจาก  

1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตน
แผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  

2) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่
มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคต ิและความ 
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เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ

ซ้ําเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
ชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทาเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ป 
โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน 17 
ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน 169 ขอ  ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกัน
ทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น 
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ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน

การขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรยีและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

4.3 เปาหมาย 
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่ มประสิ ทธิภาพและเสริมสร างธรรมาภิบ าลในการบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทํานของน้ํา 

4.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ  
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รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลย ีเรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ
ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความ
เปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบรกิารเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นทีเ่ศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ  

ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้น

ปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้ง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม 
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ตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว 
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลย ีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โล
จิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย

ชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วยัเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให

ไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรยีนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ
เพื่อการเรียนรู 

5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู

อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสขุภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ 
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อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกนั พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอ
สุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอาย ุ

5.3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี ้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง 
กับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอดุหนุนดานราคาสนิคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรทีด่ินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรอืมสีิทธิทํากนิในที่ดินปฏิรปู
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมี
สวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่ เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน 

5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน 
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5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจดัการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้ง
ดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุน
ใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทําน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดาน
อํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยาง
แทจริง 

5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสทิธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาต ิโดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

5.5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทํานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green  
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Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมอืกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสรมิความรวมมือ 
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาต ิใหความสําคัญกับการปองกัน
นาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมลูโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  1.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
  2.  พัฒนาอุสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
  3.  ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 
  4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ตนน้ํา 
  6.  การพัฒนาเมืองสําคัญ 
  นโยบาย/แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ 
  1.  สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหม ตามศักยภาพของพื้นที่โดยสงเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโนนม 
  2.  สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพึ่งตนเอง  
  3.  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม ผลิตสินคาอุปโภค บริโภคในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียบ
เศรษฐกิจดานตะวันออก-ตะวันตก 
  4.  สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม วัฒนธรรมลุมน้ําโขงและสุขภาพ ยุค
กอนประวัติศาสตร เชิงกีฬา ธรรมชาต ิ

5.  พัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศเพื่อบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลาน
ชางเชื่อม สปป.ลาว 
  6.  พัฒนาพื้นที่รอยสถานีขนสง ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ  รวมทั้งบริเวณใกล
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  7.  สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

1. ผลิตภัณฑภาคตอหัวระหวางภาค 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดระดับภาค 
3. เมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู 

 1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
  ยุทธศาสตร 
  1. การเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิ  พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตวและประมง ดวยอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 
  2.  สงเสริมสนบัสนุนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรในระดับอุตสาหกรรม 
  3.  สงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย 
  กลยุทธ 
  1.  ผลิตขาวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ และประมงของกลุมจังหวัด ใหไดปริมาณและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย 
  2.  แปรรูปสินคาเกษตรและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปในระดับอุสาหกรรม 
  3.  ผลักดันกจิกรรมทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรปูและเกษตรอินทรีย 
  4.  พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน กจิกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมและ
ผลิตภัณฑชุมชนมีความหลากหลาย 
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5.  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยวที่ได
มาตรฐาน 
  6.  บูรณาการพฒันาการบรหิารจัดการการทองเที่ยวอยางมสีวนรวม 
  7.  พัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรกุกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ 
  8.  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและการสรางเครือขายดานการคา การลงทุนทัง้ในและ
ตางประเทศ 
  9.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส 
  10.  การสรางกลไกและพฒันาเครอืขายความรวมมือและบรูณาการการทางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชนกับประเทศเพื่อนบาน 
  เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

1. จํานวนพื้นที่ปลกูขาวหอมมะลอิินทรียและสินคาเกษตรอืน่ๆที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึน้ 
เปาหมายรวม 4 ป 100,000 ไร 

2. รอยละของผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่ไดรับรองมาตรฐานตอจํานวนผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
ของกลุมจงัหวัดที่ไดรบัการตรวจจากหนวยงานรับรองมาตรฐาน เปาหมาย 4 ป รอยละ 80 

3. รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการคาผลิตภัณฑเกษตรแปรรปูและเกษตรอินทรีย เปาหมาย 4 
ป รอยละ 10 

4. รอยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดทางการทองเที่ยว คาเปาหมาย 4 ป รอยละ 23 
5. รอยละที่เพิม่ขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว  คาเปาหมาย 4 ป รอยละ 23 
6. รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการคาชายแดน  เปาหมายรอยละ 3.5 ตอป 

7. จํานวนผูประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่ไดรับการพฒันาศักยภาพ คาเปาหมายรวม 4 ป 
1,000 คน 
 1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร 

  วิสัยทัศน      “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย เมืองแหงวิถีอีสาน” 
 พันธกิจ  

(1) สงเสริมและพฒันาศักยภาพการบรหิารทรัพยากรการเกษตรเปนเกษตรอินทรียและ 
    เกษตรปลอดภัย ไมกระทบสิง่แวดลอมและใหมีมลูคาเพิม่สูงขึ้น 
(2) สนับสนุนและผลักดันใหจังหวัดมีความโดดเดน และชัดเจนในฐานะจงัหวัดที่ดํารงความ 
    เปนชุมชนอีสาน  โดยเนนการรณรงคให ความสําคัญกบัวัฒนธรรม คานิยม และประเพณ ี
    อีสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมอยางกลมกลืน ขยาย 
    โอกาสดานอุดมศึกษาในจงัหวัด   
(3) ผลกัดันใหภาคประชาสังคมมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อทําใหเกิด 
    ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกจิอยางยัง่ยืน และเพื่อสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับ 
    การเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 สงเสริมภูมปิญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการคา การ
ทองเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิต  เสรมิสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของ
ครอบครัว ชุมชนและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4 อนุรักษ ฟนฟู พฒันา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  
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เปาประสงค   ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  และกลยุทธ 

3.1  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  : สงเสริมการเกษตรอินทรียครบวงจร และไดมาตรฐาน 
3.1.1 เปาประสงค “ผลผลิตและสินคาเกษตรอินทรียไดมาตรฐานและเพิ่มมูลคา”  
3.1.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
1) พื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น (25,000 ไร/ป) 
2) จํานวนสินคาและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน (4 ชนิด)  
3) รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย (รอยละ 3.5/ป) 
3.1.3  กลยุทธ  
1) สรางกระแสการรบัรูและการมีสวนรวมในการขบัเคลือ่นเกษตรอินทรีย   และเศรษฐกจิ
พอเพียง  
2) ขยายพื้นที่เกษตรอินทรียและการใชประโยชนในพื้นที่เตม็ศักยภาพ 
3) เพิ่มความสามารถในการรับซื้อและสงเสรมิการแปรรูป เพิ่มมูลคาการผลิตสินคา  เกษตร
อินทรีย  
4) เพิ่มตลาดและชองทางการจําหนายทั้งในและตางประเทศ  
3.2  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  : สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ
การคา การทองเท่ียว  
3.2.1 เปาประสงค  
“ประชาชนมีอาชีพและมรีายไดเพิ่มขึ้น” 
3.2.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
1) รอยละที่เพิม่ขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (รอยละ 5/ป) 
2) รอยละที่เพิม่ขึ้นของมลูคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP (รอยละ 4/ป) 
3.2.3  กลยุทธ  
1) สงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรมประเพณวีิถีอีสาน 
2) สงเสรมิและพัฒนาภูมปิญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
3) ยกระดับและพฒันาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวและการบรกิาร 
3.3  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  : ยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมสรางความเขมแข็งและ
ความมั่นคง  ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
3.3.1 เปาประสงค  
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสงัคมมีความสงบเรียบรอย” 
3.3.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
1) รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูพฒันาทักษะชีวิตความตามเกณฑมาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐาน (รอยละ 95 ตอป) 
2) จํานวนหมูบาน/ชุมชนมีแหลงเรียนรู/ชุมชนตนแบบยโสธรโมเดล   (เพิ่มขึ้นปละ 36 
หมูบาน/ป) 
3) รอยละของครัวเรือนยากจนที่มรีายไดผานเกณฑ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ป (รอยละ 95 
ตอป)  
4) จํานวน อปท. ที่ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดกิารชุมชน (ดูแลสวัสดิการผูดอยโอกาส)  (เพิ่มขึ้น 
10 แหง)  
5) รอยละที่เพิม่ขึ้นของสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ HA  
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6) รอยละที่เพิม่ขึ้นของคาเฉลี่ย O-Net ม.3 (รอยละ 3.5/ป) 
7) รอยละของจํานวนหมูบาน/ชุมชน ที่ไมมปีญหายาเสพติด (เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5/ป) 
8) จํานวนรอยละที่ลดลงของการเกิดอบุัติเหตทุางทองถนน/ประชากร 100,000 คน  (ลดลง
รอยละ 3/ป) 
 3.3.3  กลยุทธ  
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรางชุมชนสูความเขมแข็ง 
2) เพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูความเปนเลิศ      
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 
3.4  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  :  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม   
3.4.1 เปาประสงค  
“ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดรับการอนรุักษฟนฟูเพิ่มขึ้น” 
3.4.2  ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  
1) จํานวนพื้นที่ปาไมและที่ดินของรัฐไดรบัการปกปองบํารงุรักษาและปลกูตนไมฟนฟ ู สภาพ
ปา (13,000 ไร/ป) 
2) จํานวนพื้นที่ที่ไดรบัประโยชนจากการบรหิารจัดการน้ําอยางบูรณาการ (10,000 ไร/ป) 
3) จํานวนพื้นที่แหลงน้ําไดรบัการพัฒนาและมผีลผลิตสัตวน้าํเพิ่มขึ้น (5,000 ไร/ป) 
4) รอยละที่เพิม่ขึ้นของการใชพลังงานทดแทน (รอยละ 0.5/ป) 
3.4.3  กลยุทธ  
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ําอยางบรูณาการ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3) ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย ดวยวิถีพลังงานทดแทน  

 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัดยโสธร 

1.  สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
2. สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  การคาและการทองเที่ยว 
3.  การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปาติ้ว 
 2.1 วิสัยทัศน   “เทศบาลตําบลปาติ้ว  ชุมชนนาอยู  นําสูการผลิตเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน” 

2.2  ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
2. สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณ ี การคาและการทองเที่ยว 
3.  การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเองที่ดี และยกระดับการศึกษาสูความ

เปนเลิศ 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

 2.3  เปาประสงค 
1.   ประชาชนในเขตเทศบาลทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
2.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 
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3.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดีถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 
4.  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 
5.  ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน 

  6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
7.  ประชาชนไดรับการสงเสริมและพฒันาอาชีพใหมีความมัน่คง 

  8.  ผูประกอบการคาและบริการมีความสามารถในการแขงขนัและการลงทุน 
9. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรบัการสงเสรมิและอนุรักษ ใหคงอยู

สืบไป 
10 .  เท ศบ าลมี ร ะบ บ ก ารบ ริ ห ารจั ดก ารองคก รที่ ดี  มี ป ระสิ ท ธิภ าพ  โป ร ง ใส                      

ตรวจสอบได บุคลากรมีคุณภาพ 
11.  การศึกษาไดมาตรฐานและพฒันาสูความเปนเลิศ 
12.  ประชาชนเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองได 
13.  เทศบาลมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2.4  ตัวชี้วัด 
1.   รอยละของจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลทําการเกษตรเกษตรอินทรีย (รอยละ 5)  
2.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง   
3.  รอยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่สุขภาพดีถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 

รอยละ 100  
4.  รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง  (รอยละ 100)   
5.  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

รอยละ  80 
  6.  รอยละของความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนนิงานดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (รอยละ 80) 

8.  รอยละของกลุมอาชีพ กลุมสตรี ในเขตเทศบาลที่ไดรบัการสงเสริมและพฒันาอาชีพใหมี
ความมั่นคง  (รอยละ 20) 
  9.  รอยละของผูประกอบการคาและบริการที่ไดรบัการพัฒนาใหมีความสามารถในการ
แขงขันและการลงทุน  (รอยละ 100) 

10. รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนนิงานดานการสงเสริมและอนุรกัษ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น  (รอยละ 80)  

11.  รอยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล (รอยละ80)  
12.  รอยละของจํานวนเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูทักษะชีวิตตามเกณฑมาตรฐานขั้น

พื้นฐาน  (รอยละ 100) 
13.  รอยละของจาํนวนประชากรที่มีสทิธิ์เลอืกตั้งที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น(รอยละ 5 ) 
14.  รอยละของครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแตตนทาง  

(เพิ่มขึ้นรอยละ 5ตอป) 
 2.4  คาเปาหมาย  

1.   จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลทําการเกษตรเกษตรอินทรีย   
2.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง   
3.  ประชาชนในเขตเทศบาลที่สุขภาพดีถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง   
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4.  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง     
5.  ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

  6.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน   

8.  กลุมอาชีพ กลุมสตรี ในเขตเทศบาลที่ไดรบัการสงเสริมและพฒันาอาชีพใหมีความมั่นคง   
  9.  ผูประกอบการคาและบริการที่ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการแขงขันและการ
ลงทุน   

10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานดานการสงเสริมและอนรุักษ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น    

11.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล   
12.  จํานวนเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรูทักษะชีวิตตามเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน  
13.  รอยละของจํานวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
14.  รอยละของครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแตตนทาง   

2.6  กลยุทธ 
   1.  สงเสริมการทําการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

2.  กอสราง ปรบัปรงุ ขยายเขตสาธารณปูโภคสาธารณปูการ การคมนาคมขนสงและการผังเมือง 
  3.  สงเสริมและพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุข 
  4.  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

5.  สงเสริมสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห 
6.  สงเสริมและพฒันาอาชีพ 
7.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
8.  สงเสริม สนบัสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   10.  สงเสริมและพฒันาผูประกอบการคาและบริการใหมีความสามารถในการแขงขันและการลงทุน 
  11.  สงเสริมและอนรุักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีอิสาน 
  12.  สรางระบบบรหิารจัดการองคกรที่ดี  มีประสทิธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได ลดขั้นตอน
การปฏิบัตงิาน บุคลากรมีคุณภาพ 
  13.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชน และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

14.  สงเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง 
   15.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิง่แวดลอม 
   16.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิง่แวดลอม ลดปริมาณขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูลรวมทัง้
มลพิษตาง ๆ  

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1.  พัฒนาการเกษตรสูการเปนเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน 
2.  การพัฒนาชุมชนใหมีความนาอยู เขมแข็ง พึ่งตนเองได  
3.  การสาธารณูปโภคไดมาตรฐาน 
4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  สงเสริม อนุรักษ  ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 
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6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรที่ดีประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
7.  พัฒนาระบบการศึกษาสูความเปนเลิศ 
8.  พัฒนาศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง พึ่งตนเอง 
9.  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดลอมมีความอยางยั่งยืน 

2.8 แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
  6.  แผนงานเคหะและชุมชน 
  7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9.  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10.  แผนงานการเกษตร 
  11.  แผนงานการพาณิชย 
  12. แผนงานงบกลาง 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี ้

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส&วนท�องถ่ิน 

SWOT  Analysis  เป�นเทคนิคการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป*จจุบันและโอกาส
ในการพัฒนาในอนาคตของท4องถ่ิน  เพ่ือเป�นการตอบคําถามให4ได4ว8าป*จจุบันท4องถ่ิน (เทศบาล) ของเรามีสถานภาพการ
พัฒนาอยู8ท่ีจุดใด  เพ่ือใช4ข4อมูลให4เป�นประโยชน�ในการนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงานในอนาคตต8อไป   
 การทํา  SWOT  Analysis  ของเทศบาลตําบลป>าต้ิว  ได4พิจารณาท้ังจากป*จจัยภายในและป*จจัย
ภายนอก  การบริหาร  ระเบียบกฎหมาย  บุคลากร  งบประมาณ  ทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณ�  และการใช4
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  และป*จจัยภายนอก  ได4แก8  ด4านการเมือง  ด4านเศรษฐกิจ  ด4านสังคม  กฎหมาย/
นโยบายรัฐบาล  เทคโนโลยี  จําแนกรายละเอียดได4ดังนี้ 
ป'จจัยภายใน 
ด�านการบริหาร 
จุดแข็ง (Strength)     จุดอ&อน (Weak) 
1. มีการแบ8งส8วนราชการอย8างเป�นระบบ   1. เจ4าหน4าท่ีผู4ปฏิบัติงานมีไม8เพียงพอกับภารกิจ  
   ตามภารกิจและอํานาจหน4าท่ี                                       ของเทศบาล 
กฎหมาย/ระเบียบฯ 
จุดแข็ง (Strength)     จุดอ&อน (Weak) 
1. มีอํานาจในการตราเทศบัญญัติข้ึนใช4เองได4 ภายใต4  1. ช8องว8างระหว8างการบังคับใช4กฎหมายกับการ 
อํานาจหน4าท่ีของเทศบาลตําบลตามท่ีกําหนดไว4ใน      บริการสาธารณะ 
พ.ร.บ. เทศบาล       
2. เปMดโอกาสให4ถ8ายโอนภารกิจ บุคลากรสู8ท4องถ่ิน       
อย8างเป�นรูปธรรม ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจให4แก8องค�กรปกครองส8วนท4องถ่ิน พ.ศ.2542      
บุคลากร 
จุดแข็ง (Strength)     จุดอ&อน (Weak) 
1. มีการวางแผนอัตรากําลังอย8างเป�นระบบ   1. ยังขาดแคลนบุคลากรบางตําแหน8งตามแผน 
2. บุคลากรส8วนใหญ8เป�นคนในพ้ืนท่ี จึงเข4าใจและ   อัตรากําลัง 
ทราบป*ญหาท4องถ่ินของตนเองเป�นอย8างดี    
มีวินัยในการปฏิบัติหน4าท่ี            
งบประมาณ 
จุดแข็ง (Strength)     จุดอ&อน (Weak) 
1. ท4องถ่ินมีอิสระในการบริหารงาน   1. งบประมาณในการพัฒนาท4องถ่ิน 
       ไม8เพียงพอสําหรับการพัฒนา 
 
ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง (Strength)     จุดอ&อน (Weak) 
1. มีการวางแผนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ�   1. เครื่องมือเครื่องใช4บางชนิดมีราคาสูง 
เครื่องมือเครื่องใช4ท่ีจําเป�นสําหรับฝ>าย   ท4องถ่ินไม8สามารถจัดหาได4 เช8น รถแม็คโคร,รถไถ 
ต8างๆ        
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ป'จจัยภายนอก 
ด�านการเมือง 
โอกาส (Opportunity)      ข�อจํากัด (Threat) 
1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอิสระและมีโอกาส    1. ประชาชนมีความคิดหลากหลาย 
เข4ามามีส8วนร8วมทางการเมือง                                                   แตกต8างกัน  
2. รัฐบาลกระจายอํานาจการปกครอง     
ให4กับองค�กรปกครองส8วนท4องถ่ินมากข้ึน 
ด�านเศรษฐกิจ 
โอกาส (Opportunity)      ข�อจํากัด (Threat) 
1. พ้ืนท่ีส8วนใหญ8ใช4ในการทําการเกษตรกรรม   1. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตํ่า 
ซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตรคือข4าว มีการทํา    2. ป*ญหาภัยธรรมชาติ 
ปศุสัตว� เช8น เลี้ยงโค,กระบือ     3. เกษตรกรนิยมใช4ปุVยเคมีและยาปราบ 
2. มีการส8งเสริมการทําเกษตรอินทรีย�    ศัตรูพืช 
และเกษตรปลอดสารพิษ      4. มีการอพยพเคลื่อนย4ายแรงงานเข4าสู8 
 3. รัฐบาลส8งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาม                                เมืองใหญ8                                                  
แนวพระราชดําริ       5. แรงงานขาดความรู4และทักษะในการ 
4. มีการส8งเสริมกลุ8มอาชีพเพ่ือสร4างรายได4    ประกอบอาชีพ 
        6. ขาดแหล8งน้ําธรรมชาติเพ่ือใช4ในการ 
                 เกษตรในฤดูแล4ง 
        7. ประชาชนส8วนใหญ8ยังยากจน ว8างงาน 
        หลังฤดูเก็บเก่ียว 
        8. ชุมชนขาดความเข4มแข็ง ทําให4กลุ8ม 
        อาชีพต8างๆ ไม8ยั่งยืน    
ด�านสังคม 
โอกาส (Opportunity)      ข�อจํากัด (Threat) 
1. มีการจัดต้ังชุมชนครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  1. ประชาชนส8วนใหญ8ยังมีรายได4ไม8เพียงพอ 
2. ส8งเสริมให4มีการพัฒนาชุมชนให4เข4มแข็งและ   ต8อการยังชีพ  
ยั่งยืนช8วยเหลือด4านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห�                      
3. มีการให4บริการด4านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน    
อย8างเพียงพอและท่ัวถึง       
4. มีสถานศึกษาระดับก8อนวัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    
ในพ้ืนท่ี 
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
โอกาส (Opportunity)      ข�อจํากัด (Threat) 
1. รัฐบาลส8งเสริมการกระจายอํานาจและเปMดโอกาส   1. ระเบียบ กฎหมายบางอย8างมีข้ันตอนใน 
ให4ท4องถ่ินมีอิสระในการบริหารงานและพัฒนาตนเอง มากข้ึน  การปฏิบัติยากต8อการนําไปปฏิบัติ ทําให4 

การปฏิบัติงานล8าช4า 
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เทคโนโลยี 
โอกาส (Opportunity)      ข�อจํากัด (Threat) 
1. ท4องถ่ินได4รับการสนับสนุนเครือข8ายอินเตอร�เน็ต   1. เทคโนโลยีสมัยใหม8มักมีป*ญหาในการ 
หรือมีอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ในการปฏิบัติงาน   ใช4งาน/อุปกรณ�ราคาแพง และเป�นสินค4า 
2. ท4องถ่ินมีบุคลากรท่ีมีความรู4ความสามารถในการ   ฟุ>มเฟ[อย 
ใช4งานกับอุปกรณ�เทคโนโลยีสมัยใหม8    3. ป*ญหาบางอย8างต4องประสานงานกับ 
        ส8วนกลาง ทําให4การปฏิบัติงานเกิดความล8าช4า 
 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท4องถ่ินสี่ป\ของเทศบาลนั้น  ได4ทําการประเมินสถานการณ�
สภาพแวดล4อมภายนอกท่ีเก่ียวข4อง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข&ายและ
ปริมาณของป'ญหา 

พ้ืนท่ีเปMาหมาย กลุ&มเปMาหมาย 
การคาดการณ 
แนวโน�มใน

อนาคต 
การพัฒนาด�าน
คุณภาพชีวิต 

ด�านการเกษตร 
1.  น้ําในการทํา
การเกษตรไม8
เพียงพอ 
2.  ต4นทุนการทํา
การเกษตรสูง   
 
 

 
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 
 
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 

 
เกษตรกรในเขต
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 
เกษตรกรในเขต
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 
 

 
น้ําใช4ในการเกษตร 
ไม8เพียงพอ 
 
เกษตรกรมีหนี้สิน
เพ่ิมข้ึน ขาดรายได4
ท่ีเพียงพอต8อการ
เลี้ยงชีพ  อาจมี
การ 
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 

 

ด�านเศรษฐกิจ 
1.กลุ8มอาชีพไม8
เข4มแข็ง  ไม8มีตลาด
รองรับผลิตภัณฑ�กลุ8ม 
2. ประชาชนว8างงาน
ไม8มีงานทําช8วง
ระหว8างรอการผลิต
รอบต8อไป 

 
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 
 
 
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 

 
กลุ8มอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 
 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลป>าต้ิว 

 
การบริหารจัดการ
กลุ8มล4มเหลว  การ
ดําเนินงานไม8
ต8อเนื่อง   
ประชาชนมีหนี้สิน 
เนื่องจากไม8มี
อาชีพเสริมรายได4
ของครัวเรือนอย8าง
ต8อเนื่อง 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 
แนวโนมใน

อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดาน
สาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอม 
 

ดานสังคม 
1.  ปญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
2.  ขาดการสงเสรมิ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
ดานสาธารณสุข 
1. ประชาชนยังขาด
การเอาใจใสในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
 
 
 
1.  ความตองการ
ของประชาชนในดาน
การพัฒนา
สาธารณูปโภคเพิม่
มากขึ้น 
2.  ปญหาขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู
ตางๆ 
3.การขาดแคลนน้ํา 
และแหลงน้ําไมไดรบั 
การบํารุงดูแลรักษา 

 
เทศบาลตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 
 
เทศบาลตําบลปาติ้ว 
 
 
 
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
 
 
 
 
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
 
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว 
 
 
 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว 
 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
 
 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
แหลงน้ําในเขต
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

 
การการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดเพิ่มขึ้น 
กอใหเกิดปญหา
อาชญากรรม การ
ลักขโมย เพิ่มขึ้น
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมไดรับการสบื
สานใหคงอยู 
ประชาชนมี
สุขภาพไมแข็งแรง
และเปนโรคตางๆ
เพิ่มขึ้น  ไดแก 
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง
เปนตน 
 
การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค
ตางๆ ครอบคลุม
ทั่วถึง 
ปริมาณขยะเพิ่ม
มากขึ้น   
เกิดปญหามลพิษ
จากขยะ 
 
แหลงน้ําสาธารณะ
ไมไดรับการพัฒนา
ไมสามารถกักเก็บ
น้ําไวใชในหนาแลง
ได 
 

 
 
 
 



64 
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ

แนวโนมในอนาคต 
การพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

1. การมีสวนรวมของ
ประชาชนยังอยูใน
ระดับนอยยงัอิงความ
คิดเห็นของผูนําชุมชน
เปนหลัก 
 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 
 
 
 
 

การแกไขปญหาที่
แทจรงิของ
ประชาชนเปนไปได
ยากขึ้นเพราะ
ประชาชนขาดการมี
สวนรวม 

 
การวิเคราะหผังเมืองรวม 
 การวิเคราะหผังเมืองชุมชน เทศบาลตําบลปาติ้ว  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทาง
กายภาพในพื้นที่  สรุปไดดังนี ้
1) แนวทางการควบคุมการใชประโยชนที่ดินในอนาคต 
  แนวทางการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของเทศบาลตําบลปาติ้ว พิจารณาจากแนวโนม การ
ขยายตัวของชุมชน ขอจํากัดทางดานกายภาพและพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชน การใชที่ดินในอนาคตจึง 
เปนขอเสนอแนวทางการจัดระเบียบ และการบริการใหเปนไปอยางมีระบบ เพื่อเปนแนวทางใหทองถิ่นและ
ภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
  หลักเกณฑในการพิจารณาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรใน
อนาคต กําหนดใหมีการขยายตัวไปในพื้นที่วาง พื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตรต่ํา และเปนพื้นที่ที่มี
ความสัมพันธตอเนื่องกับชุมชนเดิม ในที่นี้พิจารณาใหมีกิจกรรมที่สัมพันธตอเนื่องกัน มีเสนทางคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงกันเปนระบบที่สมบูรณ และประหยัดงบประมาณในการขยายโครงขายการบริการขั้นพื้นฐาน  
  สําหรับการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของเทศบาล ไดกําหนดใหมีศูนยกลางชุมชนแบบ
ศูนยกลางเดียว มีความสําคัญระดับอําเภอ ในดานการบริหารราชการ การพาณิชยกรรม การคมนาคมขนสง 
และการบริหาร โดยมีหลักการดังนี ้

1. สงเสริมยานพาณิชยกรรม บริเวณศูนยกลางชุมชนใหเปนพื้นที่ขยายตัวทางดานธุรกิจ
การคา โดยกําหนดใหเปนเขตพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 

2. สงเสริมพื้นที่รอบยานพาณิชยกรรม ใหเปนพื้นที่พักอาศัยหนาแนนปานกลางและหนาแนน
นอยตามลําดับ 

3. สงเสริมการพัฒนาพืน้ที่ภายในเขตผัง โดยการกําหนดโครงขายคมนาคมขนสง และระบบ    
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน
เมืองในอนาคตได 

4. อนุรักษแหลงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ราชพัสดุ  ที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง
พักผอนหยอนใจและนันทนาการเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

5. อนุรักษพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ เพื่อเปนแหลงอาหารของเมืองและเปนแนวกันซน 
(Buffer Zone) เพื่อปองกันการขยายตัวของชุมชนเมืองแบบไรทิศทาง 

การจัดวางผังการใชประโยชนที่ดิน กําหนดใหชุมชนขยายตัวไปในพื้นที่ที่สามารถรองรับ การเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยแบงการใชประโยชนที่ดินออกเปนประเภทตางๆ ดงัตอไปนี้ (แผนผังที่ 3.1)  
  1) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย เสนอแนะใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย การ
สาธารณูปโภค สาธารณปูการเปนสวนใหญ โดยมีรานคาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอื่น ที่เหมาะสมกับ 
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การอยูอาศัยในระดับที่ไดมาตรฐาน สงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยูอาศัย ใหมีการประกอบกิจการ
อื่นๆ ปะปนไดบางในสัดสวนที่เหมาะสม อาทิ การคาและการบริการที่ไมกอเหตุรําคาญ สถานบริการเชื้อเพลิง
และกาซ สถานที่ใชกาซ และไมควรสงเสริมใหมีการประกอบการที่รบกวนการอยูอาศัยของประชาชน ไดแก
โรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังเก็บสินคาที่มลภาวะ คลังวัตถุอันตราย คลังเชื้อเพลิงเพื่อเศษวัสดุ สนามแขงรถ 
สนามยิงปน และสุสาน หรือ  ฌาปนสถาน และไมควรมีกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน 
โดยกําหนดใหมีการขยายตัวอยูในบริเวณชุมชนเดิม และในพื้นที่ตอเนื่อง ซึ่งสามารถรับบริการจากศูนยกลาง
ของชุมชนไดโดยสะดวก ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่อยูอาศัย ประมาณ 5-10 ไร 
  2) ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ที่ดินประเภทนี้เสนอแนะใหใชประโยชนเพื่อ
การพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยเปนสวนใหญ โดยใหมีที่พักอาศัย รานคา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับการคาขายและพักอาศัยในระดับที่ไดมาตรฐาน ใหมีการประกอบกิจการอื่นๆปะปนไดบาง 
ในสัดสวนที่เหมาะสม อาทิ สถานบริการเชื้อเพลิงและกาซ สถานที่ใชกาซ แตไมควรสงเสริมใหมี การประกอบ
กิจการประเภทอุตสาหกรรม คลังวัตถุอันตราย คลังเชื้อเพลิง สถานีบรรจุและสถานที่เก็บกาซ การเลี้ยงสัตวที่
กอเหตุรําคาญ รานซอมเครื่องยนต รานซื้อขายเศษวัสดุ สนามแขงรถ สนามยิงปน และสุสานหรือฌาปนสถาน 
และไมควรมีกิจกรรมที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยกําหนดอยูในบริเวณเดิมและพื้นที่ตอเนือง  
ซึ่งสามารถรับบริการจากศูนยกลางของชุมชนไดสะดวกความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่อยูอาศัย 
ประมาณ 10-15 คนตอไร 
  3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน ที่ดินประเภทนี้เสนอแนะใหใช
ประโยชนเพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปนสวนใหญ
เสนอแนะใหเปนที่ตั้งสถานประกอบการประเภทรานคา และการบริการประเภทตางๆเชนอาคารพาณิชยกรรม 
และอาคารที่อยูอาศัยขนาดใหญ ใหมีการประกอบกิจการอื่นๆปะปนไดบางในสัดสวนที่เหมาะสม อาทิ สถาน
บริการเชื้อเพลิงและกาซ สถานที่ใชกาซ แตไมควรสงเสริมใหมีการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม คลัง
วัตถุอันตราย คลังเชื้อเพลิง สถานีบรรจุและสถานที่เก็บกาซ การเลี้ยงสัตวที่กอเหตุรําคาญ รานซอมเครื่องยนต 
รานซื้อขายเศษวัสดุ สนามแขงรถ สนามยิงปน และสุสานหรือฌาปนสถานและไมควรมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยกําหนดใหมีการขยายตัวตอเนื่องจากบริเวณเดิม และสัมพันธกับการใช
ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย และไมควรสงเสริมใหประกอบกิจการ ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่พาณิชย 
กรรมและที่อยูอาศัยมีความหนาแนนมาก ประมาณ 20-35 คนตอไร 
  4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เสนอแนะใหใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่
เกี่ยวของกับการเกษตร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนสวนใหญ ใหมีการสรางที่อยูอาศัยได แตไมควร
เปนการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย การพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม ไมควรใหมีอาคารขนาดใหญโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษตอชุมชน และสภาพแวดลอม การปลูกสรางอาคารใหมีระยะถอยรนหางจากลํารางหรือ
แหลงน้ําสาธารณะ ตามสภาพธรรมชาติไมนอยกวา 6.00 เมตร การใชที่ดินประเภทนี้จะอยูโดยรอบพื้นที่ชุมชน 
ควรมีพื้นที่ประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่วางผัง 
  5) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การใชประโยชนที่ดินประเภทนี้
ใหเปนไปตามประเภทของการใชที่ดินที่ระบุไว การเปลี่ยนแปลงหรือขยายพื้นที่สามารถกระทําไดมนที่ดินทุกประเภท 
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  ตารางที่ 3.1 แสดงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต ผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบลปาติว้  
     อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  

                  ประเภท ผังเมืองชุมชนเทศบาลตําบล
ปาติ้ว 

พื้นที่ (ไร) รอยละ 
1.ที่ดินประเภททีอ่ยูอาศัยหนาแนนนอย(สเีหลือง) 
2.ที่ดินประเภททีอ่ยูอาศัยหนาแนนปานกลาง(สสีม) 
3.ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและทีท่ี่อยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) 
4.ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) 
5.ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) 
6.ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทําออน) 
7.ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ํา
เงิน) 
8.ถนน อื่นๆ 

965.64 
74.43 
119.17 

1,814.32 
159.22 
46.52 
198.64 
197.06 

27.03 
2.08 
3.33 
50.75 
4.45 
1.30 
5.55 
5.51 

รวม 3,575.00 100 

 5.72 ตร.กม.  
 
หมายเหตุ * 1) เขตผังเมือง หมายถึง แนวเขตที่กําหนดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมืองที่จะทําการวางและจัดทํา
ผัง ตามพระราชบัญญัติการผังเมอืง พ.ศ. 2518 จะตราเปนพระราชหฤษฎกีากําหนดเขตสาํรวจเพื่อการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม (มาตรา 14) ก็ได 
  - แนวเขตผังเมืองรวมจะเปนแนวเดียวกันกับแนวเขตเทศบาลก็ไดหากเห็นวาเหมาะสม
ทางดานผังเมือง แตไมควรมีพื้นที่เล็กกวาเขตเทศบาล 
  - แนวเขตผังเมืองรวมจะครอบคลุมพื้นที่เขตปกครองของหลายทองที่ก็ได 
  - แนวเขตผังเมืองรวมควรครอบคลุมพื้นที่ 3 สวน คือ 
  (1) พื้นที่ชุมชนเมืองปจจุบัน (Built up Area หรือ Existing Land Uses)  
  (2) พื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต (Future Urban Area) 
  (3) พื้นที่ฉนวน (Buffer Zone) ลอมรอบชุมชนเมือง ควรมีพื้นที่กวางจากเขตพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต (Future Urban Area) ประมาณ 1.5-3 กิโลเมตร (สําหรับเมืองขนาดเล็ก      
ถึงปานกลาง) หรือมีพื้นที่ประมาณ 60% ของพื้นที่เขตผังเมืองรวม 
2) แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง 
  ในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงในเบื้องตน ทองถิ่นควรจะ
ปรับปรุงโดยการกันเขต และทําทางเทากอน เพื่อสามารถรองรับระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน ทอระบาย
น้ํา ทอประปา สายไฟฟา ฯลฯ แลวจึงดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรตามผังที่เสนอแนะเปนขั้นตอนตอไป 
รวมทั้งพิจารณาเสนทางจักรยานเพื่อเปนการลดการใชพลังงานและสงเสริมใหประชาชนหันมาใชจักรยานแทน
การการใชรถยนต ซึ่งเปนวิธีลดมลภาวะทางดานเสียง และอากาศอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้บริเวณทางเทาควร
ปลูกตนไมยืนตนตลอดสองขางทาง เพื่อความสวยงามและรมรื่นของชุมชน 
  อนึ่ง โครงการระบบคมนาคมและขนสงไดกําหนดใหมีถนนสายตางๆ ซึ่งมีเขตทางกวางเพียง
พอที่จะทําการวางทอระบายน้ําได ดังนั้นในการพัฒนาระบบถนนภายในชุมชน สิ่งที่ควรทําควบคูกันไปคือ การ
จัดใหมีทอระบายน้ําตลอดแนวสองฝงถนน ซึ่งในรายละเอียดของพื้นที่ เชน ระดับความลาดเอียงทิศทางการ 
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ไหลของน้ํา   ขนาดของทอ ทองถิ่นอาจขอความรวมมือจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ในการ
ออกแบบ โดยใชเขตทางของถนนสายตางๆในแผนผังเปนโครงขายของระบบระบายน้ําได 
  โครงการคมนาคมและขนสง เปนการกําหนดระบบของถนนใหมีขนาดความกวางที่เหมาะสม
กับสภาพชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแผนแมบทใน
การสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ และใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงถนนเดิม กอสรางถนนเพิ่มเติม ซึ่ง
ทําใหโครงขายมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการรองรับขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 
รวมทั้งเทศบาลสามารถใชในการควบคุมการกอสรางอาคาร รวมทั้งกําหนดแนวถอยรนของอาคารที่จะกอสราง
ขึ้นใหม ซึ่งเทศบาลจําเปนที่จะตองกําหนดระบบมาตรฐานของถนนโครงการไวเสียแตเบื้องตนเพื่อลดปญหา
และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  ลักษณะของถนนในอนาคต จะแบงออกเปนประเภทตางๆไดดังน้ี 
  ถนนเดิมปรับปรุง หมายถึงถนนที่มีอยูเดิมขนาดเขตทางกวางเพียงพออยูแลวเพียงแตทําการ
ปรับปรุงผิวจราจรใหเหมาะสม เพื่อรองรับระบบการคมนาคมภายในชุมชนใหดีขึ้นในอนาคต 
  ถนนเดิมขยาย หมายถึงถนนที่มีอยูเดิมแตขนาดทางไมไดมาตรฐานอาจจะมีปญหาทางดาน
การจราจรในอนาคต จึงจําเปนตองเพิ่มขนาดเขตทางและผิวจราจรใหมากเทาที่จะขยายได โดยพิจารณาจาก
สภาพและลักษณะของถนนเปนเกณฑ 
  ถนนโครงการ หมายถึงถนนที่ไดกําหนดขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนและปรับปรุงระบบการคมนาคมภายในพื้นที่ชุมชนใหครบวงจร 

เนื่องจากการวางระบบโครงขายถนนของเทศบาลตําบลปาติ้วในปจจุบัน ซึ่งเปนแบบตาราง
หมากรุก (Grid Pattern) คอนขางเปนระบบ มีการกําหนดเขทางไวใหกวางเพียงพอสําหรับปริมาณจราจรใน
อนาคต ดังนั้น การกําหนดโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงของเทศบาลตําบลปาติ้วจึงประกอบดวย
ถนนเดิมขยายและถนนโครงการ จํานวน 1 ประเภท ไดแก 
  - ถนนประเภท ก เปนถนนที่มีบทบาทเปนถนนสายรองของชุมชน เปนถนนที่รองรับ
การจราจรจากถนนสายหลัก กระจายเขาสูถนนสายยอย ทําหนาที่เปนถนนที่บริการเฉพาะในแตละยานการใช
ที่ดิน ในบางกรณีอาจ 
เชื่อมตอไปยังยานการใชที่ดินขางเคียงไดดวย และรับการจราจรภายในเมืองที่มีความเร็วคอนขางต่ําเทานั้น 
เสนอแนะใหมีขนาดเขตทางกวาง 12.00 เมตร ปรับปรุงผิวจราจร กําหนดใหมีชองทางของยานพาหนะวิ่งไป
และกลับ 4 ชองทาง และทางเดินเทาทั้งสองขาง 
  ระบบถนนที่เสนอแนะ ทองถิ่นสามารถปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  และ
งบประมาณที่สามารถจัดหามาได สวนดานผิวจราจรเสนอวาควรปรับปรุงเปนถนนลาดยาง หรือ คสล. สําหรับ
ถนนสายอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในเอกสารใหทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงไปตามความเหมาะสม และควรมีการ
ปรับปรุงในเรื่องของปายสัญญาณจราจรตางๆใหถูกตอง ชัดเจนดวย สําหรับถนนสายอื่นๆที่ไมไดระบุไวใน
เอกสารใหทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงไปตามความเหมาะสม และควรมีการปรับปรุงในเรื่องของปายสัญญาณ
จราจรตางๆใหถูกตอง ชัดเจนดวย 
3) โครงการพัฒนา  
  แนวทางและโครงการพัฒนาเทศบาล เปนการเสนอแนะแนวความคิดและหลักการทั่วๆไป 
โดยพิจารณาจากองคประกอบขั้นพื้นฐานที่จําเปน และมีความสําคัญสําหรับชุมชน เพื่อใหทองถิ่นสามารถนําไป
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพในการดําเนินงาน และงบประมาณที่ไดรับ 
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1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง 
  สภาพปญหา  
  ถนนสวนใหญของชุมชนไดมาตรฐาน และมีเขตกวางขวาง แตถนนบางสายอาจมีปญหาผิว
จราจรขรุขระเปนหลุมเปนบอ ไมมีปายสัญญาณเตือน และไมมีระบบระบายน้ํา เมื่อมีการขยายตัวของชุมชน
เพิ่มมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอระบบคมนาคมและขนสงได 
  แนวทางพัฒนาและปรบปรุง 
  แผนระยะสั้น 
  การแกไขปญหาในเบื้องตนเสนอใหเทศบาล จัดทําปายสัญญาณเตือนใหเห็นโดยชัดเจนเพื่อ
ลดความเร็วของรถ เมื่อขาสูเขตชุมชน และจัดระเบียบของการจราจรในชุมชน 
  แผนระยะกลาง  
  เสนอใหเทศบาลปรับปรุงถนนซอยตางๆ ในชุมชนตามผังถนนที่เสนอแนะ เพื่อใหการจราจร
ภายในชุมชนสามารถใชเสนทางดังกลาวไดสะดวก ซึ่งจะเปนผลทําใหปริมาณการจราจรบริเวณทางแยกตางๆ
ลดลง และเปนการเพิ่มบทบาทและหนาที่ของถนนใหใชประโยชนไดอยางสมบูรณ 
  แผนระยะยาว  
  เสนอใหเทศบาลติดตอประสานงานกับหนวยงานของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
เพื่อศึกษาและออกแบบระบบถนนบริเวณที่ผานเทศบาล โดยปรับปรงุทางรวม ทางแยกใหมีความปลอดภัยและ
มีทัศนวิสัยที่ด ี

2. โครงการแกไขปญหาและปรับปรุงการจราจร 
  สภาพปญหา 
  สวนหนึ่งของปญหาทางดานการจราจรของชุมชนไดแก การใชพื้นที่ไหลทางและผิวจราจรเปน
ที่จอดรถและคาขาย ทําใหพื้นที่เพื่อการสัญจรมีนอยลง ประกอบกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสวนใหญกระจุก
ตัวหนาแนนบริเวณทางแยกของถนนสายหลัก ถนนสายยอยภายในชุมชนเชื่อมตอโดยตรงกับถนนสายหลัก ซึ่ง
มีรถที่ใชความเร็วสูงแลนผาน สวนถนนภายในชุมชนไมมีสัญญาญเตือน เกิดความสับสนไมเปนระเบียบแก
ชุมชน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึน้ได และเนื่องจากเทศบาลเปนศูนยกลางของอําเภอปาติ้วในหลายๆดานจึง
ควรจัดใหมีการกอสรางสถานีขนสงหรือที่จอดรถโดยสารเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้น 
  - ประชาสัมพันธและขอความรวมมือจากประชาชนใหปฎิบัติตามกฎจราจร ดวยการไมจอดรถ
กีดขวางทางจราจร และจัดใหมีปายสัญญาณเตือน เพื่อใหผูขับขี่ยวดยานลดความเร็วลง เมื่อรถแลนผานเขต
ชุมชน 
  - เนื่องจากปจจบุันเทศบาลตําบลปาติ้วไมมีสถานีขนสง จึงเสนอใหเทศบาลจัดเตรียมพื้นทีเ่พือ่    
ใชเปนที่จอดรถโดยสารประจําชุมชนดวยการใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยมีการประชาสัมพันธและ
กําหนดผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจในการยกที่ดินเพื่อจัดสรางสถานีขนสงหรือสถานที่จอด
รถโดยสาร 
  แผนระยะกลางและระยะยาว 
  - จัดทําสะพานลอยคนขาม 
  - บริเวณทางรวม ทางแยก ซึ่งมีชุมชนหนาแนน เสนอแนะใหจัดทําถนนสายรอง กําหนดให
เปนถนนสําหรับรถที่มีความเร็วต่ํา และมีบทบาทเปนถนนภายในชุมชน หรือจัดทําถนนคูขนานที่มีการแบง
การจราจรเปนประเภทผานเมือง (รถความเร็วสูง) มีชองทางการจราจร 4 ชองทางและการจราจรภายในชุมชน 
(รถความเร็วต่ํา) ใหใชทางคูขนานทั้ง 2 ดาน ซึ่งมีชองทางเชื่อมกับถนนภายในชุมชน 
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- จากการวิเคราะหทางดานความเหมาะสมของพื้นที่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑการเลือก
ที่ตั้งสําหรับกอสรางสถานีขนสง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ควรอยูบริเวณชานเมืองมีพื้นที่กวางขวาง
เพียงพอสําหรับการจอดรถ และบริการผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสารและสถานที่ขนสงสินคาควรแยกบริเวณ
กันแตอยูในยานเดียวกัน ขนาดพื้นที่ 20-50 ไร เปนตัวอาคารสถานีขนสงชั้นหนึ่งประมาณ 10 ไร ชั้นสอง 
ประมาณ 7 ไร และ  ชั้นสาม ประมาณ 5 ไร สถานที่กอสรางอาจเปนที่เอกชนยกใหกับรัฐ แตตองมีขนาด และ
ทําเลที่ตั้งตามเงื่อนไข สําหรับที่จอดรถโดยสารประจําทางในเมืองควรมีทุกระยะ 100 เมตร 
  3. โครงการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะ 
  สภาพปญหา 
  เนื่องจากเทศบาลตําบลปาติ้ว มีพื้นที่ขนาดเล็ก จึงไมมีสถานที่กําจัดขยะของตนเองปจจุบัน
เทศบาลตําบลปาติ้วดําเนินการเก็บรวบรวมขยะ แลวนําไปกําจัดที่ปาสงวนแหงชาติปาดงพันชาดโดยวิธีฝงกลบ 
ซึ่งเปนการทําลายสภาพพื้นที่ปาไมและทําใหดินเสื่อมสภาพ ในอนาคตเทศบาลตําบลปาติ้วจึงควรจัดหาพื้นที่
สําหรับกําจัดขยะใหถูกตองตามหลักสขุาภิบาลมปีระสทิธิภาพ และเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยอาจใช
สถานที่กําจัดขยะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้นและระยะกลาง 
  ในเบื้องตนเทศบาลควรจัดทําระบบและวิธีการกําจัดขยะของชุมชนใหญๆในเขตเทศบาลเปน
วิธีที่เหมาะสม 2 รูปแบบ คือ 
  1. การกําจัดขยะดวยการฝงกลบ(Sanitary Landfill) ซึ่งเปนวิธีการกําจัดขยะที่นิยมจัดทํากัน
มากในการกําจัดขยะของชุมชนใหญๆในเขตเทศบาล และสงเสริมการคัดแยกขยะแหงเพื่อรีไซเคิลกับขยะเปยก
ที่สามารถนําไปทําปุย รวมดวยจะชวยใหลดปริมาณของขยะที่กําจัดใหเหลือนอย และยังไดน้ําหมักจุลินทรียที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms : EM) ซึ่งสามารถชวยในการยอยสลายขยะและลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมไดอยาง  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.การกําจัดขยะดวยการเผา (Incineration) การเผา หมายถึงการเผาขยะในเตาเผาทีส่รางขึน้
เพื่อเผาขยะไดโดยสมบูรณนั้น ความรอนจะมีปริมาณ 1,250-2,000 องศาฟาเรนไฮต เตาเผาขยะแบบงายๆ          
จะประกอบดวย หองเผาขยะซึ่งมีตะแกรงรับขยะ ชองเดินขยะเพื่อเผาปลองไฟและชองเขี่ยข้ีเถา 
  แผนระยะยาว 
  ดังที่ไดกลาวถึงความสามารถของพื้นที่ในการรับปริมาณขยะของเทศบาล ควรมีการวาง
แผนการจัดการพื้นที่ทิ้งขยะในอนาคต  
  4. โครงการจัดสรางโรงฆาสัตวเทศบาล 
  ปจจุบันเทศบาลตําบลปาติ้วมีโรงฆาสัตวอยูในเขตเทศบาล แตยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียจาก
โรงฆาสัตว มีเพียงบอพักสิ่งปฎิกูลเทานั้น 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  ควรมีการควบคุมคุณภาพของโรงฆาสัตวตลอดจนขั้นตอนการดําเนินการตางๆ เชน การ
บํารุงรักษาอุปกรณภายในโรงฆาสัตว และการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียภายในโรงฆาสัตว ซึ่งไดแสดง
รายละเอียดไวในภาคผนวก 
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5. โครงการสงวนรักษาและใชประโยชนพื้นที่ของราชการ 
  สภาพปญหา 
  จากการสํารวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว พบวาภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว          
มีที่สาธารณประโยชน 1 แหง ดังนั้น โครงการพัฒนาตางๆของเทศบาลจึงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากไมมี
สถานที่ 

แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้นและแผนระยะกลาง 
  เนื่องจากพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล ที่สามารถนํามาพัฒนาไดมีจํานวนนอยสมควรที่
เทศบาลจะนําพื้นที่เหลานี้มาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เทศบาลจะตองติดตอประสานงานกับหนวยงาน           
ที่รับผิดชอบขอสงวนพื้นที่ดังกลาว เพื่อใชในราชการตอไปในอนาคต 
  แผนระยะยาว 
  ในสวนที่ดินสาธารณะหรือที่ดินของรัฐใหเอกชนเชาในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานการ
ใชประโยชนที่ดิน เชน เกิดเหตุเพลิงไหม หรือหมดสัญญาเชาเทศบาลสมควรดําเนินการใชประโยชนที่ดิน
บริเวณน้ัน ใหเกิดประโยชนแกชุมชนได เชน กําหนดแนวถอยรนของอาคารที่จะกอสรางเพื่อการปรับปรุงขยาย
เขตทางและผิวการจราจรในอนาคต 

6. โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้าของชุมชน และจัดเตรียมพื้นที่เพ่ือการบําบัดนํ้าเสียของ
ชุมชน 
  สภาพปญหา 
  การขยายตัวของเทศบาลมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานประชากรและ
เศรษฐกิจ เมื่อมีการรวมตัวของกิจกรรมตางๆบนพื้นที่ ยอมมีปญหาน้ําเสียที่จะเกิดข้ึนจากบานเรือน เชน การ
ซักลางหรือทําความสะอาดตลอดจนน้ําเสียจากบอเกรอะ-บอซึม ซึ่งอาจจะไหลปะปนไปกับน้ําเสียโดยทั่วไป 
และไหลออกสูทางระบบน้ําและลงสูแหลงน้ําสาธารณะในที่สุด ปญหาน้ําเสียนี้อาจจะเปนอันตรายตอ
สุขภาพจิตและรางกายของประชาชนโดยสวนรวม และกอความเสียหายตอสภาวะทางเศรษฐกิจทั่วไปของ
ชมุชน 
  ลักษณะของการระบายน้ําของเทศบาล ปจจุบันยังไมไดมีการวางระบบไวอยางสมบูรณจึงทํา
ใหเกิดปญหาในอนาคต เมื่อมีการขยายตัวทางดานที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ถาไมมีการ
เตรียมการไว เสียแตเบื้ องตน ปญหาที่ เกิดจากการระบายน้ําและปญหาน้ําเสีย จะยิ่งส งผลเสียตอ
สภาพแวดลอมของชุมชนในอนาคต 
  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้นและระยะปานกลาง 
  ในเบื้องตนเทศบาลสมควรจัดวางระบบทอระบายน้ําภายในชุมชน โดยวางโครงขายของระบบ
ระบายน้ําใหสอดคลองกบัโครงขายของระบบถนนในอนาคตของชุมชน เพื่อรับน้ําจากสวนตางๆของชมุชนไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมและควรดําเนินการ ดังนี้ 
  - ดําเนินการหาวิธีการกําจัดหรือดักวัสดุขนาดใหญ และขยะมูลฝอยจากน้ําเสียที่ปลอยจาก
อาคารบานเรือนกอนที่ไหลลงสูทอระบายน้ํา เพื่อปองกันการอุดตันของระบบระบายน้ํา 
  - กําหนดหลักเกณฑเพื่อควบคุมการถมที่ดินกอนการปลูกสรางอาคาร ในกรณีที่เปนพื้นที่ลุม
ต่ํา เพื่อปองกันการระบายน้ําที่จะเกิดข้ึนเนื่องจากพื้นที่บางสวนจะถูกปดและกลายเปนที่ลุมน้ําขัง ไมสามารถ
ระบบน้ําออกจากพื้นที่ได 
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  - ลงหลักปกแนวเขตลําหวย หนอง รองน้ําสาธารณะใหเห็นเดนชัด เพื่อปองกันการรุกล้ําและ
ออกขอกําหนดการใหถอยรนแนวอาคารจากริมทางน้ําสาธารณะไมนอยกวา 3.00-6.00 เมตร เพื่อสะดวกแก
การบํารุงรักษาสภาพทางน้ํา 
  - ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษาความสะอาด ไมทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลลงในทางระบายน้ํา
หรือแหลงน้ําของชุมชน 
  แผนระยะยาว 
  เทศบาลสมควรดําเนินการ ดังนี้ 
  - ควรมีการศึกษาเพื่อวางแผนและออกแบบระบบระบายน้ําของชุมชน ใหสามารถระบายได
เพียงพอและสอดคลองกับระบบรวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  - กําหนดหาพื้นที่เพื่อทําการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวม ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหความ
เหมาะสมของพื้นที่ โดยเทศบาลสมควรจัดหาพื้นที่สาธารณะหรือซื้อที่ดินเอกชน เพื่อดําเนินการและกําหนดวา
ควรจะอยูที่มีสภาพพื้นที่ที่ต่ําและขนาดเพียงพอที่จะทําการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียได 
  - หรับระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาล ควรเปนรูปแบบที่อยูอาศัยธรรมชาติในการบําบัดเพื่อ
งายตอการดูแลและบํารุงรักษากระบวนการในการบําบัดมีคาใชจายในการกอสรางต่ําซึ่งระบบบําบัดน้ําเสียที่
เหมาะสมควรเปนแบบบอผึ่ง (Stabilization) โดยทําเปนบอดินหรือคันดินเก็บกักน้ําทิ้งไวระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
ทําในบอพักสามารถไดรับการถายเทออกซิเจนซึ่งไดมาจากการสังเคราะหแสงของสาหราย และจากการสัมผัส 
กับอากาศของผิวนํ้า โดยอาศัยจุลินทรียชวยยอยสลายสารอินทรียซึ่งเปนของเสียที่ปนเปอนมากับน้ําทิ้งกอนที่
จะปลอยย้ําเสียที่บําบัดแลวลงสูพื้นที่รับน้ํา หรือแหลงน้ําของชุมชนตอไป หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง
ประดิษฐ (Constructed Wetland) ซึ่งจะมีการปลูกพืชเพื่อชวยใหการกําจัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย 
รวมทั้งเปนการเพิ่มออกซิเจนใหกับจุลินทรียไดดีย่ิงขึ้น 
  ในการกําหนดระบบระบายน้ําที่สมบูรณนั้น จะตองมีการศึกษาและออกแบบในรายละเอียด
ซึ่งในผังโครงการระบบคมนาคมและขนสงไดกําหนดใหมีถนนสายตางๆที่มีขนาดเขตทางกวางเพียงพอที่จะทํา
การวางทอระบายน้ําได เทศบาลสามารถใชเขตทางของถนนสายตางๆในแผนผังเปนโครงขายของระบบระบาย
น้ําของชุมชนไดเปนอยางด ี
  7. โครงการปรับปรุงและขยายการใหบริการประปา 
  สภาพปญหา 
  ปจจุบันการประปาสวนภูมิภาค สามารถใหบริการน้ําประปาแกเทศบาลไดครบทุกหลังคา
เรือน แตในอนาคตเมื่อชุมชนมีความหนาแนนเพิ่มมากขึ้น อาจจะสงผลกับการจายน้ํา 
  แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้นและระยะกลาง 
  เทศบาลตําบลปาติ้ว จะตองประสานงานกับการประปาสวนภูมิภาคเพื่อปรับปรุงและขยาย
เขตการจายน้ําใหเพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต ดังนี้ 
  - ปรับปรุงขบวนการผลิตน้ําประปาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานทั่วไป 
  - จัดทําแผนพัฒนาการใหบริการประปาแกชุมชนใหเหมาะสม และสามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  แผนระยะยาว 
  เทศบาลตําบลปาติ้วควรดําเนินการ ดังนี้ 
  - เสนอใหมีการวางระบบแนวทางทอจายน้ําเตรยีมไวเพื่อรองรบัปริมาณความตองการใชน้ําใน
อนาคต 
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  - สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษแหลงน้ําของชุมชน 
  - สํารวจแหลงน้ําสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปาในอนาคต 
  8. โครงการปรับปรุงและขยายการใหบริการโทรศัพท 
  สภาพปญหา 
  ปจจุบันการติดตอสื่อสารภายในชุมชนโดยเฉพาะการใหบริการโทรศัพทสามารถใหบริการแก
ชุมชนไดในระดับหนึ่งในการพัฒนาชุมชน การติดตอสื่อสารนับเปนปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
เปนสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพตลอดจนจัดระเบียบและเพิ่มมาตรฐานคุณคาในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนใหดี
ยิง่ขึ้น โดยเฉพาะปจจุบันการใชอินเตอรเน็ตในครัวเรือนเริ่มมีความจําเปนมากขึ้น ในอนาคตจึงสมควรที่จะมี
การพัฒนาและปรับปรุงใหมีความพรอมในการใหบริการ ทั้งโทรศัพทบานและโทรศัพทสาธารณะ 
  แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้น 
  เทศบาลตําบลปาติ้ว จะตองติดตอประสานงานกับสํานักงานบริการโทรศัพทจังหวัดจัดหาเลข
หมายสํารอง เพื่อติดตั้งโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชนในบริเวณที่สําคัญ เชน ยานการคาและที่อยูอาศัย 
สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน เปนตน 

แผนระยะกลางและระยะยาว 
จัดทําแผนและโครงการขอขยายเลขหมายในพื้นที่ชุมชนเทศบาล เพื่อรองรับปริมาณความ

ตองการการใชโทรศัพท โดยพิจารณาจากการขยายของชุมชนประชากรในอนาคตและคํานึงถึงมาตรฐานความ
เหมาะสมของสัดสวนประชากรตอจํานวนเลขหมาย 
  9. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 
  สภาพปญหา 
  ตลาดสดเทศบาลตําบลปาติ้วยังไมเปนระเบียบ ทั้งในสวนของการตัง้แผงขายของ การรุกล้ํา
พื้นผิวจราจร ความสับสนของการจอดรถ ตลอดจนปญหาดานสุขอนามัย จําพวก ขยะ ฝุนละออง ควัน รถยนต 
น้ําเสีย หนู และแมลง 
  แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้น 
  ในเบื้องตนเทศบาลควรดําเนินการปรบัปรุงตลาดสดโดยการจัดระเบียบแผงขายของแยก
ประเภทสินคาใหชัดเจน เพือ่สามารถควบคุมการรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะไดสะดวก 
  แผนระยะกลาง 
  เสนอใหทางเทศบาลดําเนินการปรบัปรุงสภาพอาคารตลาดสดในดานตางๆเชน 
  - การจัดการระบบระบายน้ําทิง้ภายในตลาดสดออกสูระบบระบายน้ําเสียรวมของชุมชน 
  - จัดหาสถานที่จอดรถใหเพียงพอและเปนระเบียบ 
  - ปรับปรุงระบบถนนภายในตลาดสด เพือ่ใหการสญัจรของรถเขาออกตลาดไดสะดวก 
  - จัดหาที่ทิ้งขยะและหองน้ําสาธารณะใหเพียงพอ 
  แผนระยะยาว 
  ทางเทศบาลควรจะพฒันาตลาดสดในรปูแบบใหม ทันสมัย โดยการจัดทําผังบรเิวณตลาดสด 
ออกแบบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การสัญจร และปรับปรุงภูมิทัศน 
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10. โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสนามเด็กเลนของชุมชน 
  สภาพปญหา 
  ปจจุบันเทศบาลตําบลปาติ้วมสีถานที่นันทนาการสําหรบัชุมชนนอย และยังขาดแคลน
สวนสาธารณะและสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐานเพียงพอ ในอนาคตเมื่อชุมชนมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น       
สิ่งสําคัญที่ชุมชนควรสงเสรมิใหเพิ่มมากข้ึนดวย คือ การจัดใหมีพื้นทีส่วนสาธารณะหรอืสถานทีพ่ักผอนหยอน
ใจสําหรับบุคลคลทั่วไป 
  แนวทางพัฒนาและปรับปรุง 
  แผนระยะสั้น 
  เทศบาลตําบลปาติ้ว ควรดําเนินการพัฒนาดานอปุกรณ เครือ่งเลนตางๆโดยมีแบบมาตรฐาน
ในการจัดทําบนพื้นที่ขนาดเล็กประมาณ 20-40 ตารางวา ซึ่งเทศบาลสามารถที่จะนําไปปรบัปรุงไดตามความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได 
  แผนระยะยาว 
  เทศบาลตําบลปาติ้ว สมควรดําเนินการหาพื้นทีส่ําหรับกอสรางสวนหยอม สวนสาธารณะปลกู
ตนไมยืนตนขนาดเล็ก ไมดอก ไมประดับตางๆ ซึ่งในบรเิวณน้ีอาจจะสรางสนามเด็กเลนเพิม่ขึ้นตามแบบ
มาตรฐานบนพื้นที่ตั้งแต 60,80,100 ตารางวา ตามความเหมาะสมของพื้นที ่
 
ประเทศไทย 4.0  

โลกของอุตสาหกรรมกําลังกาวสูการปฏิวัติครั้งใหม ที่เรียกวาอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ “Industry 4.0” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของเยอรมนีเมื่อป ค.ศ. 
2013 แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเขาสูชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปขางหนา ทําใหหลาย
ประเทศตางก็ตื่นตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมา  เนื่องจากปจจบุันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมตอกันอยางไร
พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรวมมือทางดานการคา  ความรวมมือดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยอมเกิดการแขงขันข้ึนเรื่อยๆ  ดวยเหตุผลประการ
หลังนี้เองหลายประเทศจึงจําเปนตองปรับตัวสูการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ในการแขงขันกับประเทศอื่น  ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน  

ประเทศไทย 4.0  หมายถึงการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  ที่เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขา
มาชวยพัฒนา  โดยที่เนนภาคการเกษตรยังคงเปนแกนหลกั  แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตร
สมัยใหม  โดยสรางเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Famer)  และสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูประกอบการมากขึ้น 

เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารปูแบบทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  ตั้งแตรูปแบบ “ประเทศไทย 
1.0 ที่เนนดานเกษตรกรรม  จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เนน
อุตสาหกรรมหนัก  ซึ่งทําใหเราติดอยูใน 3 กับดัก คือ รายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุลใน
การพัฒนา  ซึ่งรัฐบาลจะตองปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผานจากประเทศไทย 3.0  ไปสู “ประเทศไทย 4.0” ที่เนน
เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแตไดผลนอย  เปนการทําปริมาณนอยแต
ไดผลมาก ซึ่งจองอาศัยกระบวนทัศนในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม  ไปสูการขับเคลือ่นดวยเทคโนโลย ี
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสนิคา ไปสูภาคบริการมากขึ้น 
ดังนั้น  เราจึงตองคนหาเครื่องยนตเพือ่ขับเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกิจยุคใหม ที่สรางความ

มั่งคั่งยั่งยืนใหกบัประเทศไทยในศตวรรษที่ 21  โดยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ 
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ที่มีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชวีภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบใน
เชิงแขงขัน” ใน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

กลุมที่ 1 กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

กลุมที่ 2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยกีารแพทย 
กลุมที่ 3 กลุมเครื่องมืออุปกรณอจัฉริยะ  หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบ
อิเล็คทรอนิคสควบคุม 

กลุมที่ 4 กลุมดิจทิัล เทคโนโลยอีินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและฝงกับอปุกรณตางๆ  
กลุมที่ 5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูคาสงู 
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แบบ ยท. ๐๑ 

 

ยุทธศาสตร
ชาติ 

 ๒๐ ป 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๑ 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒ 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓ 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔ 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕ 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลตําบลปาติ้ว 
         โครงสรางความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตรที ่๑๐ 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

 

 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

 

ยทุธศาสตร
จังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
ทต.ปาติ้ว 

 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๙ 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๖ 
 

ยุทธศาสตร ที ่๔ 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๗ 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ ๘ 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๒ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๓ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๒ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๔ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๓ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๒ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๓ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๔ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๓ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๑ 
 

ยุทธศาสตรที ่๒ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
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(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี ๑๒ แผน) 

 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
ทต.ปาติ้ว 

 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๔ 
 

 

ยุทธศาสตรที ่๒  

ยุทธศาสตรที ่๓ 
 

 

เปาประสงค 
ที ่๑ 
 

 

กลยุทธ
ที่ ๑ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จํานวน  
๒๙

โครงการ 

 

กลยุทธ
ที่ ๒ 

 

กลยุทธ
ที ่๓ 

 

กลยุทธ
ที่ ๔ 

 

กลยุทธ
ที่ ๕ 

 

กลยุทธ
ที ่๖ 

 

กลยุทธ
ที ่๗ 

 

กลยุทธ
ที่ ๘ 

 

กลยุทธ
ที่ ๙ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๐ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๑ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๒ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๓ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๔ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๕ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๖ 

 

เปาประสงค 
ที่ ๒ 

 

 

เปาประสงค 
ที๓่ 
 

 

เปาประสงค 
ที่ ๔ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๕ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๖ 
 

 

เปาประสงค 
ที่ ๗ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๘ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๙ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๑๐ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๑๑ 

 

 

เปาประสงค 
ที่ ๑๒ 

 

 

เปาประสงค 
ที ่๑๓ 

 

 

แผนงาน 
ที่ ๒ 

จํานวน  
๑๔

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๓ 

จํานวน  
๑๙

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๔ 

จํานวน  
๑๔

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๕ 

จํานวน  
๔

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๖ 

จํานวน  
๖

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๗ 

จํานวน  
๗

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๘ 

จํานวน  
๑๘

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๙ 

จํานวน  
๒๖

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๐ 

จํานวน  
๓

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๑ 

จํานวน  
๔

โครงการ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๒ 

จํานวน  
๒

โครงการ 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. ๐๒ 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร 
    (Strategy Map) 

วิสัยทัศน “เทศบาลตําบลปาติ้ว ชุมชนนาอยู นําสูการเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน” 

๑. สงเสรมิภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงน้ํา และ
โครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

๒. สงเสริมคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณี  การคา

และการทองเที่ยว 

๓. การบริหารองคกรตาม

หลักการบริหารจัดการบาน

เองที่ดี และยกระดับ

การศึกษาสูความเปนเลิศ 

๔..การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

 

 

๑. ประชาชนในเขตเทศบาล
ทําการเกษตรแบบเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
๒. เทศบาลมรีะบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

 
 

๓.ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี
ถวนหนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 
๔. ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  
ไดรับสวสัดิการอยางทั่วถึง 
๕. ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน 
๖.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
๗.ประชาชนไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง 
๘.ผูประกอบการคาและบริการมี
ความสามารถในการแขงขันและการ
ลงทุน 
๙.ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ไดรับการสงเสริมและ
อนุรักษ ใหคงอยูสืบไป 
๑๐. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการสงเสริม
อนุรักษใหคงอยูสบืไป 
 

๑๑. เทศบาลมีระบบการ
บรหิารจัดการองคกรที่ดี   
มีประสิทธิภาพ โปรงใส                      
ตรวจสอบได บุคลากรมี
คุณภาพ 
๑๒.การศึกษาไดมาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ 
๑๓. ประชาชนเขาใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
และมสีวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นชุมชนมีความเขมแข็ง
พึ่งตนเองได 
 
 

๑๔.  เทศบาลมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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คาเปาหมาย ๑.  จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลทํา

การเกษตรเกษตรอินทรีย   

๒.  เทศบาลมรีะบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง   
 

๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลที่สุขภาพดีถวน

หนาและไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง   

๔.  ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ไดรับ

สวัสดิการอยางทั่วถึง     

๕.  ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

๖.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ดําเนินงานดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน   

๘.  กลุมอาชีพ กลุมสตรี ในเขตเทศบาลที่ไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง   

๙.  ผูประกอบการคาและบริการที่ไดรับการ

พัฒนาใหมีความสามารถในการแขงขันและการ

ลงทุน   

๑๐. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ดําเนินงานดานการสงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น    

๑๑.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาล   

๑๒.  จํานวนเด็กและเยาวชนไดรับการ

เรียนรูทักษะชีวิตตามเกณฑมาตรฐาน

ขั้นพื้นฐาน  

๑๓.  รอยละของจํานวนประชากรที่มี

สิทธิ์เลือกตั้งที่เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 
 

๑๔.  รอยละของครัวเรือนมีการคัด

แยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ตั้งแตตนทาง   

 

 

กลยุทธ
ที ่๕ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑ 

 

กลยุทธ
ที ่๑๑ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๒ 

 

กลยุทธ
ที่ ๒ 

 

กลยุทธ
ที ่๑๐ 

 

กลยุทธ
ที่ ๙ 

 

กลยุทธ
ที่ ๓ 

 

กลยุทธ
ที ่๔ 

 

กลยุทธ
ที่ ๘ 

 

กลยุทธ
ที ่๗ 

 

กลยุทธ
ที่ ๖ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๓ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๔ 

 

กลยุทธ
ที่ ๑๕ 

 

กลยุทธ
ที๑่๖ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑ 

 

แผนงาน 
ที่ ๒ 

 

แผนงาน 
ที่ ๓ 

 

แผนงาน 
ที่ ๔ 

 

แผนงาน 
ที่ ๕ 

 

แผนงาน 
ที่ ๖ 

 

แผนงาน 
ที่ ๗ 

 

แผนงาน 
ที่ ๘ 

 

แผนงาน 
ที่ ๙ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๐ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๑ 

 

แผนงาน 
ที่ ๑๒ 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร  

 
แบบ ยท.๐๓) 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
 
 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวยสนับสนุน 

61 62 63 64 

สงเสริมเกษตร
อินทรียครบ
วงจรได
มาตรฐาน 
 

สงเสริมภาค
การเกษตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา 
และโครงสราง
พื้นฐานใหได
มาตรฐาน 
 
 

ส ง เ ส ริ ม ภ า ค
การเกษตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา 
และโครงสราง
พื้ น ฐ าน ให ได
มาตรฐาน 

 

 ประชาชนในเขต
เ ท ศ บ า ล ทํ า
การเกษตรแบบ
เกษตรปลอดภั ย
และเกษตรอินทรีย 

 

รอยละของจํานวน
ครัวเรือนในเขต
เทศบาลทํา
การเกษตรเกษตร
อินทรีย (รอยละ 5) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

สามารถ
ดําเนินการได  
12 
โครงการ 

สงเสริมการทํา
การเกษตรแบบ
เกษตรปลอดภัย
และเกษตร
อินทรีย 
 

โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมการทํา
การเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย  จํานวน  12 โครงการ 
 

กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   เทศบาลมีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการที่ได
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

.  เทศบาลมีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการที่ได
มาตรฐานและทั่วถึง   

 
18 

 
8 

 
1 

 
- 

สามารถ
ดําเนินการได  
27 
โครงการ 

กอสราง 
ปรับปรุง 
 ขยายเขต
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
ขนสงและการผัง
เมือง 

โครงการ/กิจกรรม การกอสราง ปรับปรุง 
ขยายเขตสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การคมนาคมขนสงและการผังเมือ   
จํานวน 27  โครงการ 
 

กองชาง เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

สงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
การคาการ
ทองเที่ยว 
 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี  
การคาและการ
ทองเที่ยว 
 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี  
การคาและการ
ทองเที่ยว 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพ
ดีถวนหนาและ
ไดรับสวัสดิการ
อยางทั่วถึง 

  รอยละของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลที่สุขภาพดี
ถวนหนาและไดรับ
สวัสดิการอยาง
ทั่วถึง รอยละ 100  
 

 
25 

 
25 

 
26 

 
26 

สามารถ
ดําเนินการได  
102 
โครงการ 

สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุข 
 

โครงการ/กิจกรรม สงเสริมและพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข   
จํานวน 102  โครงการ 
 

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร  

 
แบบ ยท.๐๓) 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
 
 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

      
9 

 
8 

 
7 

 
8 

สามารถ
ดําเนินการได  
32 
 โครงการ 

พัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  จํานวน 32 โครงการ กอง
การศึกษาฯ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

   ผูสงูอาย ุ
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส  
ไดรับสวสัดิการ
อยางทั่วถึง 

รอยละของ
ผูสงูอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส  
ไดรับสวสัดิการ
อยางทั่วถึง  
 (รอยละ 100)   

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

สามารถ
ดําเนินการได  
24 
 โครงการ 

สงเสริม
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห 

โครงการ/กจิกรรม การสงเสริมสวัสดกิารสังคมและสงัคมสงเคราะห 
จํานวน 24 โครงการ 

กองการศึกษา
ฯ 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   ไมมีปญหายา
เสพติดในชุมชน 
 

รอยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด รอยละ  
80 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

สามารถ
ดําเนินการได  
9 
 โครงการ 

การปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

โครงการ/กจิกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  
จํานวน  9 โครงการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

.  รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ตอการดําเนินงาน
ดานการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  
(รอยละ 80) 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

สามารถ
ดําเนินการได  
16 
 โครงการ 

สงเสริม 
สนับสนุน  
การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

โครงการ/กจิกรรมการ สงเสริม สนับสนุน การปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย จํานวน  16 โครงการ 
 
 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร  

 
แบบ ยท.๐๓) 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลติ/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
 
 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลติ/โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

      
8 

 
8 

 
8 

 
8 

สามารถ
ดําเนินการได  
32 โครงการ 

การรกัษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการ/กจิกรรม การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน   จํานวน  32 โครงการ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   ประชาชนไดรับ
การสงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพให
มีความมั่นคง 

รอยละของกลุม
อาชีพ กลุมสตรี 
ในเขตเทศบาลที่
ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ใหมีความมั่นคง  
(รอยละ 20) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

สามารถ
ดําเนินการได  
4 โครงการ 
 

สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

โครงการ/กจิกรรม การสงเสริมและพฒันาอาชีพ  จํานวน 4 โครงการ กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   ผูประกอบการ
คาและบรกิารมี
ความสามารถ
ในการแขงขัน
และการลงทุน 

รอยละของ
ผูประกอบการคา
และบริการที่
ไดรับการพัฒนา
ใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน
และการลงทุน  
(รอยละ 100) 
 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

สามารถ
ดําเนินการได  
17 โครงการ 
 
 
 

สงเสริมและ
พัฒนา
ผูประกอบการ
คาและบรกิาร
ใหมี
ความสามารถ
ในการแขงขัน
และการลงทุน 

โครงการ/กจิกรรม การสงเสริมและพฒันาผูประกอบการคาและ
บริการใหมีความสามารถในการแขงขันและการลงทุน   จํานวน   17              
โครงการ 
 

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร  

 
แบบ ยท.๐๓) 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
 
 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

   ศลิปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดรับ
การสงเสรมิและ
อนุรักษ ใหคง
อยูสืบไป 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ตอการดําเนินงาน
ดานการสงเสรมิ
และอนุรกัษ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น    

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

สามารถ
ดําเนินการได  
44 
 โครงการ 
 
 
 

สงเสริมและ
อนุรักษ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
และสงเสรมิ
การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี  
วิถีอิสาน 

โครงการ/กจิกรรม การสงเสริมและอนรุักษ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีอิสาน   จํานวน  44  โครงการ 

กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   .  เทศบาลมี
ระบบการ
บรหิารจัดการ
องคกรที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 
โปรงใส                      
ตรวจสอบได 
บุคลากรมี
คุณภาพ 

.  รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ตอการใหบรกิาร
สาธารณะของ
เทศบาล (รอยละ
80) 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

สามารถ
ดําเนินการได  
76 
 โครงการ 
 
 
 

สรางระบบ
บรหิารจัดการ
องคกรที่ดี  มี
ประสิทธิภาพ 
โปรงใส  
ตรวจสอบได 
ลดขั้นตอน
การปฏิบัตงิาน 
บุคลากรมี
คุณภาพ 

โครงการ/กจิกรรม การสรางระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี  มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
บุคลากรมีคุณภาพ  จํานวน  76  โครงการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองชาง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   การศึกษาได
มาตรฐานและ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศ 

รอยละของ
จํานวนเด็กและ
เยาวชนไดรับการ
เรียนรูทักษะชีวิต
ตามเกณฑ
มาตรฐานขั้น
พื้นฐาน  (รอยละ 
100) 
 

 
21 

 
15 

 
14 

 
15 

สามารถ
ดําเนินการได  
65 โครงการ 
 
 
 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ในทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 

โครงการ/กจิกรรม การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ทองถิ่นใหมีประสทิธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง  จํานวน 65 โครงการ 

กองการศึกษาฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 



 
๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร  

 
แบบ ยท.๐๓) 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

คาเปาหมาย 
 
 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

   ประชาชนเขาใจ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
และมสีวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถิ่นชุมชนมี
ความเขมแข็ง
พึ่งตนเองได 
 

 รอยละของ
จํานวนประชากร
ที่มีสทิธิ์เลอืกตั้งที่
เขามามีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถิ่น(รอยละ 
5 ) 
 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

สามารถ
ดําเนินการได  
18 โครงการ 
 
 
 

สงเสริมการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
การมสีวนรวม
ของประชาชน 
และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
 

โครงการ/กจิกรรมการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย   
การมสีวนรวมของประชาชน และการสรางชุมชนเขมแข็ง    
จํานวน 18  โครงการ 
 

- กองการศึกษาฯ 
-สํานัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

   เทศบาลมีการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

 รอยละของ
ครัวเรือนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรายตั้งแตตน
ทาง  (เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5ตอป) 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

สามารถ
ดําเนินการได  
12 
 โครงการ 
 
 
 

การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม 

โครงการ/กจิกรรมการการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดลอม จํานวน 12  โครงการ 
 

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

      
4 

 
4 

 
4 

 
4 

สามารถ
ดําเนินการได  
16 โครงการ 
 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม 
ลดปริมาณ
ขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏิกลู
รวมทั้งมลพิษ
ตาง ๆ 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิง่แวดลอม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลูรวมทัง้มลพษิตาง ๆ  จํานวน 16  โครงการ 

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตําบล 
ปาติ้ว 

  



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 5,254,500 10 5,025,000 1 50,000 - - 29 10,329,500

1.2  แผนงานการเกษตร 3 330,000 3 330,000 3 330,000 3 33,000 12 1,023,000

รวม 21 5,584,500 13 5,355,000 4 380,000 3 33,000 41 11,352,500

2) ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 935,000 13 835,000 13 835,000 13 835,000 53 3,440,000

2.3  แผนงานสาธารณสุข 14 495,000 14 495,000 14 495,000 14 495,000 56 1,980,000

2.4  แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 4 410,000 4 410,000 4 410,000 4 410,000 16 1,640,000

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

2.6  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 1,984,000 15 1,670,000 14 1,662,000 15 1,670,000 60 6,986,000

2.7  แผนงานการพาณิชย 4 410,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 13 590,000

2.8  แผนงานงบกลาง 2 1,600,000 2 1,600,000 2 1,600,000 2 1,600,000 8 6,400,000

รวม 56 5,964,000 53 5,200,000 52 5,192,000 53 5,200,000 214 21,556,000
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รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลปาต้ิว

แบบ ผ 07



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเปนเลิศ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 25 1,660,000    25 1,660,000    25 1,660,000     26 3,660,000    101 8,640,000        

3.2  แผนงานการศึกษา 16 3,148,880    12 2,083,880    12 2,083,880     12 2,083,880    52 9,400,520        

3.3  แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 510,000      2 130,000      2 130,000       2 130,000      11 900,000          

รวม 46       5,318,880   39       3,873,880   39       3,873,880    40       5,873,880   164      18,940,520      

4) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6 550,000      6 550,000      6 550,000       6 550,000      24 2,200,000        

รวม 6 550,000     6 550,000      6 550,000       6 550,000      24 2,200,000       

รวมทั้งสิ้น 129 17,417,380 111 14,978,880 101 9,995,880    102 11,656,880 229 54,049,020      
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ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 
ซอยเทศบาล 16 ม.4 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอ คสล. ขนาด 0.60x1
 ม. ยาวรวม 150 ม. พรอม
บอพัก 15 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

294,000     -           -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

2 โครงการกอสรางรั้ว คสล. ศาลา
ประชาคม หมู 4

-เพื่อจัดพื้นที่ของศาลา หมู 4
 ใหเปนระเบียบ               
  -เพื่อใหศาลาหมู 4 มีแนว
เขตที่ ถูกตองชัดเจน

กอสรางรั้ว (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

180,000     -           -       -        รั้ว จํานวน 1
 รั้ว

-ศาลาหมู 4 สามารถจัด
พื้นที่ไดเปนระเบียบ -
ศาลาหมู 4 มีแนวเขต
ถูกตองชัดเจน

- กองชาง

86            

โครงการ

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

       ผลลัพธที่คาดวา  
    จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
ที่

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 โครงการขยายไหลทาง คสล.
ซอยเทศบาล 4  หมูที่ 4  ตําบล
โพธิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 292 ตร.ม.หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.   (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

164,500     - - -        ขยายไหล
ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

4 โครงการขยายเขตน้ําประปาซอย
เทศบาล 5 ม.5 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหเขตเทศบาล มีระบบ
น้ําประปาใชอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ถนน
เทศบาล 5
 ม.5 ระยะทาง 200 ม.  
(ตามแบบแปลนการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ)

150,000     - - -        ขยายเขต
น้ําประปา
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีนํ้าประปาใช
อยางทั่วถึงทุกครัวเรือน

- กองชาง
- การประปา 
อํานาจฯ 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13/1 หมู 12 ต.โพธิ์ไทร
  อ.ปาติ้ว   จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 ม. ยาว 127 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
พื้นที่ไมนอยกวา 635 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

368,000     -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
 -ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

87            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา  

    จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 12/2 ม.12 ต.โพธิ์ไทร  
  อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาดผิว
จราจรกวาง. 5 ม. หนา 0.15
 ม. ยาว 60ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด) 

150,000     -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

7 โครงการขยายไหลทาง คสล. 
ซอยเทศบาล 8 ม.5 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 300 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)
(ประชาคม ม.5)

170,000     -           -       -        ขยายไหล
ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

8 โครงการขยายไหลทาง คสล. 
ซอยเทศบาล 14 ม.5 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 250 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

140,000     -           -       -        ขยายไหล
ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

88            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา  

    จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 โครงการขยายไหลทาง คสล. 
ถนนเทศบาล 5 ม.5  ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร (ศูนยไอท-ี
บานหนองสําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ขยายไหลทาง คสล. พื้นที่ไม
นอยกวา 400 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

220,000     -           -       -        ขยายไหล
ทางจํานวน 1
 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

10 โครงการกอสรางกันสาดบังแดด 
ศาลาประชาคม ม.4 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใชเก็บวัสดุ อุปกรณตางๆ
 ของชุมชน

กอสรางหองเก็บวัสดุ ศาลา
กลางบาน ม.4 จํานวน 1 
แหง (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

100,000     -           -       -        หองเก็บวัสดุ
 จํานวน 1 
แหง

มีหองเก็บวัสดุอุปกรณที่
เปนสัดสวน/สะดวกใน
การเบิกจายและบริหาร
จัดการ

- กองชาง

11 โครงการจัดทําปายซอย/ถนนใน
เขตเทศบาล

เพื่อใหมีปายบอกชื่อซอย/
ถนนในเขตเทศบาล

จัดทําปายซอย/ถนนในเขต
เทศบาล (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

100,000     -           -       -        มีปายซอย/
ถนนในเขต
เทศบาล

มีปายบอกชื่อซอย/ถนน
ในเขตเทศบาล

- กองชาง

12 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 17 หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 17 ขนาดกวาง 5 ม.
 ยาว 120 ม. หนา  0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

     350,000 -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง
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       ผลลัพธที่คาดวา  
    จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 7 หมูที่ 4 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 7 ม.4 กวาง 5 ม.
ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

960,000     -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

14 โครงการกอสรางรั้วอาคาร
หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรู
ชุมชน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ใหมีความ
สวยงามและมีขอบเขตที่
ชัดเจน

โครงการกอสรางรั้วอาคาร
หองสมุดศูนยไอทีและเรียนรู
ชุมชน (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

300,000     -           -       -        กอสรางรั้ว
อาคาร
หองสมุด
ศูนยไอที

อาคารหองสมุดศูนยไอที
ฯมีพื้นที่ที่ชัดเจนและ
สวยงาม

- กองชาง

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 12/1 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซ.12/1 
กวาง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา
 0.15 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

600,000     -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง
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ที่ โครงการ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

       ผลลัพธที่คาดวา  
    จะไดรับ

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

16 โครงการกอสรางถนน คสล. 
เชื่อมระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปา
สุริยาลัย)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวาง ม.5-ม.12 (วัดปา
สุริยาลัย) ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา
 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 920 ตร.ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

598,000     -           -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

17 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.
ซอยเทศบาล 3 หมูที่ 12 ตําบล
โพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา ซอย
เทศบาล 3 วางทอ คสล. 
0.60x1 ม. ยาว 200 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

360,000     -           -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

18 โครงการจัดทําและวางระบบผัง
เมืองในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อวางระบบผังเมืองในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้ว

ศึกษา ออกแบบการวาง
แผนผังเมืองในเขตเทศบาล

50,000      50,000      50,000   -        เทศบาลมี
ระบบผัง
เมืองที่ดี

เทศบาลตําบลปาติ้วมี
ระบบผังเมืองที่ด

- กองชาง
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วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา  

    จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก
โครงการที่



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

19 โครงการวางทอระบายน้ําถนน
เทศบาล 6 หมูที่ 4 (ไปบานปา
ตอง) ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 6 หมูที่ 4 (ไปบาน
ปาตอง) วางทอ คสล. 
0.60x1 ม.ยาวรวม 450 ม. 
พรอมบอพักน้ําจํานวน 45 
บอ (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-           700,000     -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก
ถนนอรุณประเสริฐจดถนน
เทศบาล 2  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรังจากถนน
อรุณประเสริฐจดถนน
เทศบาล 2 หมูที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 ม. ยาว 450 
ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.80 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-           150,000     -       -        กอสรางถนน
ลูกรังจํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการ สัญจรไปมา

- กองชาง

21 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 5  หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายถนนเทศบาล 5
 ขนาด Ø 0.60 x 1 ม. ยาว
รวม 400 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 36 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-           720,000     -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง
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       ผลลัพธที่คาดวา  
    จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22 โครงการกอสรางปายเขตเทศบาล เพื่อบอกเขตเริ่มตนสิ้นสุด
ของเทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางปายเขตเทศบาล 
จํานวน 2  ปาย (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-           350,000     -       -        กอสรางปาย
เขตเทศบาล

ประชาชนและผูคนที่
สัญจรไปมาทราบถึงเขต
พื้นที่เทศบาล

- กองชาง

23 โครงการกอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อใหอาคารสํานักงาน
เทศบาลมีพื้นที่ในการบริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

กอสรางตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาล (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-           1,900,000  -       -        ตอเติมอาคาร ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอกับ
ทางราชการ

- กองชาง

24 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11  หมูที่ 4  ตําบลโพธิ์
ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล.ซอย
เทศบาล 11 ม. 4 กวาง 5 ม.
 ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-           600,000     -       -        กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

- กองชาง

25 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบ
คลองวังกะละ-ภูดิน หมู 5 ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลมีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. ยาว 500 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-           200,000     -       -        กอสรางถนน
ลูกรัง จํานวน
 1 สาย

ประชาชนในเขตเทศบาล
 ไดรับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

- กองชาง
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งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา  

    จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

26 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. 
ซอยเทศบาล 12 ม.12 ต.โพธิ์ไทร
 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอ คสล. ขนาด 0.40x1
 ม. ยาวรวม 70 ม. พรอม
บอพัก 7 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-           85,000      -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

27 โครงการวางทอระบายน้ําซอย
เทศบาล 11/2 ม.4

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายน้ําซอย
เทศบาล 11/2 วางทอ คสล.
 0.60x1 ม. ยาว 200 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-           270,000     -       -        วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหานํ้าทวมในเขต
เทศบาล

- กองชาง

รวม 28 โครงการ - - 5,254,500  5,025,000  50,000  - - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
         เปาหมาย         
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา  

    จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรสงเสริมการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการเกษตร
แนวทฤษฎีใหม ไรนาสวนผสม
เกษตรนวัตกรรมใหมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
มีความรูเกี่ยวกับ
การเกษตรทฤษใหม 
ไรนาสวนผสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุมเกษตรกรในพื้นที่เทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรใน
เขตเทศบาล

ประชาชนมีความรูและ
สามารถทําการเกษตร
แบบอินทรีย?ไดอยาง
ถูกตอง

กองการศึกษาฯ

2 โครงการรณรงคไถกลบตอซังลด
การใชสารเคมี

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลด
การใชสารเคมีและหันมาไถ
กลบตอซังขาวแทนการเผา

เกษตรกรทุกครัวเรือนในเขต
เทศาบตําบลปาติ้ว

30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรใน
เขตเทศบาล

เกษตรกรหันมาไถกลบ
ตอซัง ไมใชสารเคมีใน
การทําการเกษตร

กองการศึกษาฯ

3 โครงการผลิตปุยอินทรีย เพื่อสงเสริมการเกษตร
ปลอดภัย 
ลดการใชสารเคมี

ผลิตปุยอินทรีย จากมูลสัตว
และกิ่งไม

100,000 100,000 100,000 100,000 100% ประชาชนลดปริมาณการ
ใชปุยเคมี และทําเกษตร
แบบอินทรีย

กองการศึกษาฯ

3  โครงการ - 330,000 330,000 330,000 330,000 - - -
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รวม

งบประมาณและที่มา

แผนงาน  การเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน



ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม/ เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม/ จัดทําปาย/แผนพับ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปายประชาสัม- ประชาชนทั่วไปไดรับ สํานักปลัดฯ

งานประเพณ/ีวัฒนธรรมทองถิ่น/ งานประเพณีและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ พันธตางๆ ทราบถึงกิจกรรม
รวมถึงประชาสัมพันธหนวนงาน และประชาสัมพันธหนวยงาน งานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ที่เทศบาล งานประเพณี
เทศบาลตําบลปาติ้ว เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหเปน รวมถึงประชาสัมพันธหนวยงาน จัดทํา วัฒนธรรมทองถิ่น

ที่รูจักของคนทั่วไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ที่เทศบาลไดดําเนินการ

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -
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เทศบาลตําบลปาติ้ว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและการคาการทองเที่ยว  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมเยาวชน
ปองกันและแกไข ปญหา
ยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

 -เพื่อฝกอบรมใหความรูเยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด
 - จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี

 -ใหความรูโทษภัยของยา
เสพติด
 -กับกลุมเด็กเยาวชน 
จํานวน50คน

70,000 70,000 70,000 70,000 ปญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล
ลดลงหรือไมมี

 - เยาวชนหางไกลจากยาเสพ
ติด
 -  ลดปญหายาเสพติดใน
ชุมชน
 - เยาวชนเกิดความรักใคร

สํานักปลัดฯ

2 โครงการกิจกรรมเดินรณรงค  -เพื่อจัดกิจกรรมเดินรณรงควันตอตาน  -สวนราชการ/นักเรียนนักศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 ปญหายาเสพติด ประชาชนไดทราบถึง สํานักปลัดฯ

วันตอตานยาเสพติดโลก ยาเสพติด กลุมพลังมวลชน ในเขตเทศบาล โทษภัยของยาเสพติด

(26 มิถุนายน) ลดลงหรือไมมี

3 ฝกซอมแผนปองและบรรเทา  - เพ่ือฝกซอมแผนฯใหกับงานปองกันฯ จนท.งานปองกันฯและอปพร. 15,000 15,000 15,000 15,000 จนท.อปพร.  - จนท. อปพร. มีความ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย และอปพร.ในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาล  มีความพรอม พรอมในการปฏิบัติงาน

 -รวมกับหนวยงานตางๆ จํานวน 100  คน ในการปฏิบัติงาน  - ประชาชนไดรับความ

 ในอําเภอปาติ้ว อุนใจและมีความปลอด

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4  โครงการกิจกรรมวัน อปพร.  เพื่อใหประชาชนไดเล็งเห็นความ  - สมาชิก อปพร.เขารวม 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิก อปพร.  สมาชิก อปพร.เกิดความ สํานักปลัดฯ

 สําคัญของ อปพร.  กิจกรรมวัน อปพร. และประชาชน  รักความสามัคคีในหมู

จํานวน 80 คน ทั่วไปเห็นความ  คณะมีความพรอมในการ

 - คัดเลือกสมาชิก อปพร. สําคัญของ อปพร.  ปฏิบัติหนาที่ สามารถ

ดีเดน เรียกปฏิบัติหนาที่ไดตลอด

เวลา เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

5 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อเปดโลกทัศนใหอปพร.และผูปฏิบัติ  - ฝกอบรมและทัศนศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 เจาหนาที่และ เจาหนาที่และ อปพร. สํานักปลัดฯ

ดูงานของ อปพร. เทศบาลตําบล งานดานการปองกันและบรรเทา  ดูงาน ใหกับ อปพร. อปพร.มีความรู มีความรูเกียวกับเกี่ยวกับ

ปาติ้ว สาธารณภัยใหมีความรูมากยิ่งขึ้น ทต.ปาติ้ว เกี่ยวกับการ การปองกันภัยตางๆ

ปองกันภัยตางๆ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปองกันและ เพื่อปองกันและบรรเทาภัยหนาว ชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 100,000     100,000      100,000      100,000      ราษฎรไดรับการ ราษฎรไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

บรรเทาภัยหนาว ใหแกประชาชนภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ชวยเหลืออยาง อยางทั่วถึงและพัฒนา

ทั่วถึง คุณภาพชีวิต

7 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมขัง  -ขุดลอกทอระบายน้ํา 100,000     100,000      100,000      100,000      ไมมีปญหาน้ํา ไมมีปญหาน้ําทวมขัง สํานักปลัดฯ

น้ําทวมขังในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล  -จัดหากระสอบทรายทําเปน ทวมขังในเขต ในเขตเทศบาล

แนวกั้น เทศบาล

8 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.  - เพ่ือฝกอบรม/ทบทวน อปพร. อปพร. เทศบาลตําบลปาติ้ว  100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความ  อปพร. ฯ มี สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว ใหมีความรูความเขาใจในการ จํานวน 80 คน  จํานวน 3 วัน พรอมในการ มีความพรอมในการ-

ปฏิบัติปองกันฯ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยูเสมอ

9 โครงการ อปพร.รักษาความ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความ  - จัดให อปพร. กูชีพกูภัย 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

สงบเรียบรอยในงานประเพณีบุญ สงบเรียบรอยในงานประเพณี ปฎิบัติหนาที่รักษาความสงบ ทะเลาะวิวาท ในชีวิตและทรัพยสิน

เดือนสาม บุญเดือนสาม เรียบรอย จํานวน 2 คืน ในงานประเพณี

10 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000       25,000        25,000       25,000        ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ทางถนน ชวงเทศกาลปใหม ถนน ชวงเทศกาลปใหม ประชาชน บริเวณปอมยามหนา ลดลงในชวง เทศกาลปใหม

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลปใหม

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ

11 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง  -ตั้งจุดตรวจและบริการ 25,000       25,000        25,000       25,000        ไมมีหรืออุบัติเหตุ ไมเกิดอุบัติเหตุในชวง สํานักปลัดฯ

ทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ถนน ชวงเทศกาลสงกรานต ประชาชน บริเวณปอมยามหนา ลดลงในชวง เทศกาลสงกรานต

ร.ร.ปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล เทศกาลสงกรานต

 -อปพร.ปฏิบัติหนาที่ประจํา

จุดตรวจ
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหบริการชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 20,000       20,000       20,000       20,000       ประชาชนไดรับ ประชาชนไดรับบริการ สํานักปลัดฯ

จากอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ในพื้นที่ บริการรวดเร็ว ไดรวดเร็ว

จุดเกิดเหตุ และสงตอไปรักษา ทต.ปาติ้ว และพื้นที่ใกลเคียง

ที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด ระยะทาง 10 กม. ไดรับการ

ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและสงตอ

ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด

13 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดใน เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุด 180,000     180,000      180,000      180,000      สามารถเฝาระวัง สามารถเฝาระวัง สํานักปลัดฯ

ชุมชนเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ภัยในชุมชน และติดตามผู และติดตามผูกระทํา

กระทําผิด ผิดกฎหมายได

กฎหมายได
14 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด
เพื่อสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพ
ติดและสงเสริมอาชีพใหผูผานการบําบัด
ฟนฟู

จัดสงผูติดยาเสพติดเขารับ
การบําบัดฟนฟู และสงเสริม
อาชีพตามที่ ศป.ปส.อ.ปาติ้ว
 คัดกรองรายชื่อ

100,000 - - - ปญหายาเสพติด
ลดลง

ปญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลลดลง

สํานักปลัดฯ
เงินอุดหนุน
ทั่วไประบุ
วัตถุประสงค

รวม 14 โครงการ - - 935,000     835,000     835,000     835,000     - - -
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย  - เพ่ือใหหญิงตั้งครรภไดรับการ   - สนับสนุนอาหารเสริม 30,000 30,000 30,000 30,000 หญิงตั้งครรภ  - หญิงตั้งครรภคลอดบุตร  กองสาธารณสุขฯ

แมและเด็ก  ฝากครรภครบตามเกณฑที่  หญิงตั้งครรภ / ไดรับการ  อยางปลอดภัยทุกราย อสม./

 กําหนด  สนับสนุนสตรีคลอดบุตรใหม ฝากครรภ  แมและเด็กมีสุขภาพแข็งแรง กองทุน สปสช.

ครบตามเกณฑ สมบูรณและไดรับเงิน (โครงการตอเนื่อง)

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาความรูของ อสม.  - อบรม อสม.ในเขตเทศบาล 100,000 50,000 100,000 50,000 อสม.ไดรับการ งานสาธารณสุขมูลฐานได  กองสาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข และงานสาธารณสุขมูลฐาน    จํานวน 1 รุน พัฒนาความรู รับการพัฒนาไปสูระบบที่ดี อสม./

 - จัดกิจกรรมดานสาธารณสุข สงผลใหเกิดการพัฒนา กองทุน สปสช.

   อื่น ๆ คุณภาพชีวิตของประชาชน (โครงการตอเนื่อง)

3 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อลดอัตราการเกิด  - ฉีดพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอัตราการโรค  อัตราการเกิดโรคไขเลือด- กองสาธารณสุข

โรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออกในชุมชน  ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ไขเลือกออก ออกในชุมชนลดลง อสม.

 โดยการฉีดพนกําจัดยุง (โครงการตอเนื่อง)

 - สนับสนุนอุปกรณใหชุมชน

 ในเขตเทศบาลใชกําจัดยุง

4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันการระบาดของ  -   ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวทุกตัว 30,000 30,000 30,000 30,000 ไมมีการระบาด  ประชาชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา  ที่มีในทุกชุมชนในเขตเทศบาล ของโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา อสม.

 -  ทําหมันสุนัขและแมว สุนัขบา (โครงการตอเนื่อง)

 ในชุมชนในเขตเทศบาล

 - กําจัดสุนัข/แมวจรจัด
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการควบคุมโรคระบาด เพื่อปองกันโรคระบาดที่เกิดขึ้น  รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยว 20,000 20,000 20,000 20,000 ไมเกิดโรคระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรค กองสาธารณสุข

ในชุมชน(ตามชวงที่ระบาด) ในชุมชนเชน  โรคอุจจาระรวง  ของ/ของชุมชนในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ระบาดตางๆที่ระบาดในชุมชน อสม.

โรคไขหวัดสายพันธใหม โรคไขหวัดนก  ทําลายแหลงแพรเชื้อทุกชนิด/

ฯลฯ  ตามชวงที่ระบาด เฝาระวังการ ระบาดของโรค

6 โครงการอนามัยโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพใหกับนักเรียนใน ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมี นักเรียนในเขต ทต.ปาติ้ว  กองสาธารณสุขฯ/

โรงเรียน เทศบาลตําบลปาตื้ว สุขภาพ มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง กองทุน สปสช.

แข็งแรง

7 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานและ ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคคลที่มีอายุ - รอยละ 65 ของประชากร กองสาธารณสุข/

และความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตใหกับประชาชนอายุ ในเขต ทต.ปาติ้ว 35 ป ขึ้นไป  อายุ35 ปขึ้นไป ไดรับการ รพ.ปาติ้ว/สปสช.

 35 ป ขึ้นไป ตองไดรับการ ตรวจคัดกรองเบาหวานและ

ตรวจคัดกรอง ความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน

เบาหวาน-

ความดัน

8 โครงการควบคุมโรควัณโรค / เพื่อควบคุมปองกันโรควัณโรคและ - ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูปวยวัณโรค  - อัตราการรักษาหายขาด กองสาธารณสุข/

โรคเอดสในชุมชน ติดตามเยี่ยมผูปวยวัณโรคและ ผูสัมผัส จํานวน 50 คน โรคเอดสไดรับ รอยละ 85 รพ.ปาติ้ว/สปสช.

โรคเอดส ในเขต ทต.ปาติ้ว การดูแลที่บาน  - อัตราการขาดยานอยกวา

รอยละ 5

 -ผูปวยวัณโรคและโรคเอดส

wดรับการดูแลที่บานทุกคน

9 โครงการตรวจคัดมะเร็ง เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1. สตรีกลุม 35,40,45,50,55, 30,000 30,000 30,000 30,000 สตรีกลุมเปา รอยละ 60 ของสตรี ไดรับ กองสาธารณสุข/

ปากมดลูก/มะเร็งเตานม มะเร็งเตานม 60 ป หมายไดรับการ การตรวจมะเร็งปากมดลูก รพ.ปาติ้ว/สปสช.

 ในสตรีกลุมเปาหมาย 2. สตรีอายุ 30-34,36-39, ตรวจมะเร็ง

41-44 ป ปากมดลูก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลทั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุไดรับการดูแล กองสาธารณสุขฯ

ผูสูงอายุ และใหความสําคัญตอผูสูงอายุ 6 ชุมชนเขารวมกิจกรรม การดูแล เอาใจใสและสังคมไมทอดทิ้ง

เปนการเชิดชูเกียรติตอผูมีพระคุณ

11 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
โดยการเตนแอโรบิค

ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดออก
กําลังกาย

ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางตอเนื่องและมีสุขภาพ
รางกายที่สมบูรณแข็งแรง

 กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมศูนย เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล ศูนยสุภาพชุมชน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีศูนยบริการ ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีศูนยบริการสาธารณสุขเบื้องตน สุขภาพเบื้องตน สุขภาพดีถวนหนา

13 โครงการรณรงคและสงเสริมการ เพื่อสงเสริมใหขาราชการและพนักงาน ขาราชการและลูกจางเทศบาล 5,000         5,000         5,000         5,000         ขาราชการและ ขาราชการและลูกจาง กองสาธารณสุขฯ

ตรวจสุขภาพประจําป ไดตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจ
สุขภาพประจําป

ลูกจางไดรับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําทุกป

มีสุขภาพดีถวนหนา 
รูทันโรคและรักษา
ไดทันทวงที

กองทุน สปสช.

14 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผูสูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 100% ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี

กองการศึกษฯ

รวม 14 โครงการ - - 495,000 445,000 495,000 445,000 - - -
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ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการสงเคราะหศพผูยากไร  เพื่อชวยเหลือคาทําศพ  ชวยเหลือคาทําศพครอบครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 100%  ครอบครัวผูเสียชีวิตและ กองการศึกษาฯ

 ครอบครัวผูเสียชีวิตและมีฐานะ  ผูเสียชีวิตและมีฐานะยากจน  มีฐานะยากจนไดรับความ  โครงการตอเนื่อง

 ยากจน  ในเขตเทศบาล  ชวยเหลือคาทําศพ

2 โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับผูมีฐานะ
ยากจน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - กอสรางบานหรือปรับปรุง 
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับผูที่มี
 ฐานะยากจนในเขตเทศบาล

80,000 80,000 80,000 80,000 ปละ 1 ราย  ผูที่มีฐานะยากจนในเขต 
เทศบาล
มีบานเรือนหรือ ที่อยูอาศัย
 มีความมั่นคง และมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดหาเครื่องนุงหม เพื่อใหผูสูงอายุ,ผูพิการ,ผูดอยโอกาส  -จัดหาเครื่องนุงหมกันหนาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100% ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส กองการศึกษา

กันหนาวใหกับผูสูงอายุ,ผูพิการ และผูยากไรในเขตเทศบาลมีเครื่อง ใหกับผูสูงอายุ ผพิการ ผูดอยโอกาส และผูยากไรในเขตเทศบาล

และผูยากไรในเขตเทศบาล นุงหมกันหนาวที่เพียงพอ และผูยากไรในเขตเทศบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี

4 สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมขน  - สมทบกองทุนสวัสดิการในชุมชน  -สมทบกองทุนสวัสดิการ 180,000 180,000 180,000 180,000 กองทุนมีความ สมาชิกในกลุมไดรับสวัสดิการ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เขมแข็ง อยางถวนหนา โครงการตอเนื่อง

เทศบาลตําบลปาติ้ว, กองทุน

สวัสดิการชุมชน ม.5 ออมวัน

ละบาท ฯลฯ

4 โครงการ - 410,000 410,000 410,000 410,000 - - -
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในเขต ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองการศึกษาฯ

ประชาชนในเขตเทศบาล ไดรับการสงเสริม รูจักใชเวลาวางหลังฤดูกาล

อาชีพ เก็บเกี่ยว เปนการสรางงาน

สรางอาชีพ

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเยาวชน  - จัดใหมีการแขงขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมแขงขัน เยาวชนและประชาชนหันมา กองการศึกษาฯ

และประชาชนเห็นความสําคัญ เยาวชนกีฬาชุมชน ฯลฯ กีฬา สนใจและเลนกีฬามากขึ้น มี

ในการเลนกีฬาและและมีความรู  -จัดตั้งชมรมกีฬา สุขภาพแข็งแรงและสามารถ

ใมีทัศนคติที่ดีนการเลนกีฬา  -จัดใหมีการแขงขันกีฬา เปนตัวแทนของเทศบาล

เขารวมการแขงขันกีฬา

ประเภทตางๆได

2 โครงการจัดงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กรูจัก จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมวัน เด็กไดรับความรู ความบันเทิง กองการศึกษาฯ

วันเด็กแหงชาติ การใชชีวิตในสังคม  สามารถปรับ 1 ครั้ง เด็ก1ครั้ง/ป เปนเด็กดีมีคุณธรรม
สรางสรรคตัวเองใหอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมี สิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอ

ความสุขและแสดงออกในกิจกรรมที่
สรางสรรคและ

ประเทศชาติ

ใหความรูความบันเทิง

3 โครงการแขงขันกีฬาภายใน เพื่อสงเสริมใหพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมแขงขัน คณะผูบริหาร  พนักานเทศบาล

เทศบาลตําบลปาติ้ว คณะผูบริหาร และพนักงานจางได หนวยงานเทศบาล กีฬาภายใน และพนักงานจางมีความรัก กองการศึกษาฯ

เลนกีฬาเพ่ือสรางความสัมพันธ 1ครั้ง/ป ความสัมพันธอันดีระหวางกัน
อันดีระหวางหนวยงาน

4 สนับสนุนอุปกรณกีฬา เพื่อเปนการสงเสริมให พื้นที่รับผิดชอบของ 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชนไดใชเวลาวางในการ กองการศึกษาฯ

เครื่องออกกําลังกายใหแก ประชาชนไดเลนกีฬา เทศบาลทั้ง  6  ชุมชน มีวัสดุอุปกรณ ออกกําลังกาย เลนกีฬา

ชุมชนและสวนสาธารณะ  และออกกําลังกาย จํานวน 3ชุด กีฬาและเครื่อง และหางไกลยาเสพติด

ออกกําลังกาย
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการแขงขันกีฬาเด็ก เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา 8,000 8,000 8,000 จัดกิจกรรม นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเลนกีฬา เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 1ครั้ง/ป ไดเขารวมแขงขันกีฬา

รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูรักสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา

6 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานประเพณีลอยกระทง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวม กองการศึกษาฯ

ลอยกระทง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - มหรสพ ประกวดกระทง  ในการอนุรักษประเพณี ในการอนุรักษประเพณี  (โครงการ

ใหคงอยูสืบไป  - การละเลนพ้ืนบาน  ใหคงอยูสืบไป  ใหคงอยูสืบไป ตอเนื่อง)

ฯลฯ

7 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสนับสนุนงานประเพณี  - อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด 40,000 40,000 40,000 40,000 อนุรักษ/สืบสานประเพณีอนุรักษ/สืบสานประเพณีอัน กองการศึกษาฯ

บุญมหาชาติ(บุญผะเหวด) ของทองถิ่น วัดบูรพาปาติ้ว อันดีงามของทองถิ่น ดีงามของทองถิ่น  (โครงการ

ใหคงอยูตลอดไป ใหคงอยูตลอดไป ตอเนื่อง)

8 โครงการจัดงานสรงน้ําศาล เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานประเพณีสงกรานต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวนรวมในการประชาชนมีสวนรวมในการ กองการศึกษาฯ

หลักเมืองและรดน้ําขอพร วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  - สรงน้ําศาลหลักเมืองและ อนุรักษประเพณีอันดีงามอนุรักษประเพณีอันดีงาม  (โครงการ

ผูสูงอายุ ใหคงอยูสืบไป   พิธีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และเกิดความเปนสิริมงคลและเกิดความเปนสิริมงคล ตอเนื่อง)

9 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสงเสริมประเพณี จัดงานปดทองรอยพระพุทธบาท 450,000 450,000 450,000 450,000  ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล กองการศึกษาฯ

ปดทองรอยพระพุทธบาท วัฒนธรรมอันดีงามของไทย จําลองและปดทองรูปเหมือน มีสวนรวมในการสืบทอดมีสวนรวมในการสืบทอด  (โครงการ

จําลองและปดทองรูปเหมือน ใหคงอยูสืบไป หลวงปูโพธาภินันทนุกูล งานประเพณีของทองถิ่นงานประเพณีของทองถิ่น ตอเนื่อง)

หลวงปูโพธาภินันทนุกูล (บุญเดือนสาม) ประจําป 2560

(บุญเดือนสาม)

10 โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษประเพณีของ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีสวนรวมในประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

บุญบ้ังไฟ ทองถิ่นไหคงอยูสืบไป การอนุรักษประเพณีทองถิ่นการอนุรักษประเพณีทองถิ่น  (โครงการ

ตอเนื่อง)

11 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม  - จัดงานแหเทียนพรรษา 100,000 100,000 100,000 100,000 อนุรักษประเพณีอันดีงามอนุรักษประเพณีอันดีงาม กองการศึกษาฯ

แหเทียนพรรษา กิจกรรมในวันสําคัญทาง ประชาชนมีสวนรวมในการประชาชนมีสวนรวมในการ  (โครงการ

ศาสนา  สืบทอดพระพุทธศาสนา สืบทอดพระพุทธศาสนา ตอเนื่อง)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการพาบุตรหลานเขาวัด เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม ดําเนินการในวันสําคัญ 10,000 10,000 10,000 10,000 วัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ กองการศึกษาฯ

อันดีของทองถิ่น ทางพระพุทธศาสนา ไดรับการอนุรักษ อนุรักษและสืบสานตอไป

และสืบสานตอไป งานประเพณีของทองถิ่น

13 สืบสาน ทํานุบํารุงจารีต เพื่อสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม จัดประเพณีไหวปูตาในเขต 20,000 6,000 6,000 6,000 ประชาชนมีสวนรวม ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษาฯ

ประเพณีการไหวและ อันดีใหคงอยูสืบไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ในประเพณีไหวปูตา ประเพณีไหวปูตา

บวงสรวงปูตาของทองถิ่น

14 สงเสริมประเพณีไหวปูตา เพื่อสงเสริมงานประเพณี จัดประเพณีไหวปูตาในเขต 6,000 6,000 6,000 6,000 ประเพณีทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาล

วัฒนธรรมอันดี ใหคงอยูสืบไป เทศบาลตําบลปาติ้ว ไดรับการสืบทอด มีสวนรวมในการสืบทอด

พิธีไหวปูตา

15 จัดทําเอกสารแนะนําแหลง เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดทําแผนพับโปสเตอรแนะนํา 20,000 20,000 20,000 20,000 สถานที่ทองเที่ยว เพ่ือประชาสัมพันธ กองการศึกษา

ทองเที่ยวในทองถิ่น ทองเที่ยวในทองถิ่น สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น และวัฒนธรรม การทองเที่ยวและ

และงานประเพณีตางๆ ประเพณีเปนที่ งานประเพณีตางๆ

รูจักของคนทั่วไป
16 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนาม และรั้ว

เหล็กโปรง สนามฟุตซอลหลังตลาด
สดเทศบาล

เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาเลนกีฬา 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยา
เสพติด

ปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอลใหได
มาตรฐาน, จัดทํารั้วเหล็กโปรงรอบ
สนาม

300,000     -            -            -             - ปรับปรุงพ้ืนสนาม
 - จัดทํารั้วเหล็กโปรง

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สถานที่ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน มีความปลอดภัย

- กองชาง

รวม 16 โครงการ - - 1,984,000 1,670,000 1,662,000 1,670,000 - - -

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจสุขาภิบาลสถาน เพื่อตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบ สถานประกอบการในเขตเทศ 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานประกอบการ สถานประกอบการในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการ การตามหลักสุขาภิบาล บาลทุกเหง สะอาด ถูกหลัก สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาล

2 โครงการอบรมผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ ผูประกอบการในตลาดสด 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูประกอบการ ตลาดสดเทศบาลเปน กองสาธารณสุขฯ

ตลาดสด ปฏิบัติตัวถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลทุกคน ปฏิบัติตัวถูกตอง ตลาดสดนาซื้อ

ตามหลัก

สุขาภิบาล

3 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา/แผงลอย

เพื่อพัฒนาความรูของผูประกอบการ
รานอาหาร/แผงลอย ในเขตเทศบาล
เพื่อปฏิบัติตัวใหถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

ผูประกอบการรานคา/
แผงลอยในเขตเทศบาลทุกแหง

20,000 20,000 20,000 20,000 รานคา แผงลอย 
สะอาด

รานคา/แผงลอย 
ในเขตเทศบาลสะอาด
ปลอดภัยตอผูบริโภค

กองสาธารณสุขฯ

4 ปรับปรุง/ตอเติมอาคารเพิงพัก เพื่อปรับปรุงพัฒนาเพิงพักขางตลาด  -ปรับปรุง/ตอเติมอาคาร 350,000 - - - ผูประกอบการ  เพื่อใหผูจําหนายสินคา กองสาธารณสุขฯ

ขางตลาดสดเทศบาล/ สดเทศบาลใหสามารถกันแดดกันฝน เพิงพักขางตลาดสดเทศบาล ไดรับความสะดวก  มีที่จําหนายหรือวางสินคา กองชาง

ตอเติมอาคารปงยางตลาดสด ไดทุกดานและตอเติมอาคารปงยาง  -ตอเติมอาคารปงยางเพ่ิมเติม ในการจําหนาย  ไดรับความสะดวก สบาย
เทศบาล เพิ่มขึ้น สินคา  สะอาดปลอดภัย

รวม 4 โครงการ - - 410,000 60,000 60,000 60,000
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แผนงานการพาณิชย
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  - ใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100% ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใน กองการศึกษาฯ

 ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาสในสังคม ผูพิการผูปวยเอดสและ  เขตเทศบาลไดรับเบี้ยยังชีพ  โครงการตอเนื่อง

ไดรับเบ้ียยังชีพหรือเงิน ผูดอยโอกาสในชุมชนในเขต  หรือชวยเหลือคาครองชีพ

ชวยเหลือตางๆ เทศบาลทุกเดือน(ตลอดป)

2 โครงการปรับปรุงการจราจรในเขต เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบ  -ติดตั้งกระจกนูนตามแยก 100,000 100,000 100,000 100,000 ไมมีหรืออุบัติเหตุ การจราจรในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ/

เทศบาล รอยของยานยนตในเขตเทศบาล ตางๆ ลดลงในเขต เปนระเบียบเรียบรอย 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ -ติดตั้งไฟโซลาเซลลตามจุดเสี่ยง เทศบาล และปลอดภัย

ทรัพยสิน -จัดหาวัสดุอุปกรณดานการ

จราจรเพ่ิมเติมเชน  แผงเหล็ก

กรวยจราจร  แผงไฟวาบ
รวม 2 โครงการ - - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - - -
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม จัดงานวันขึ้นปใหม 25,000 25,000 25,000 25,000 เทศบาลมีการ ประชาชนมีสวนรวมในการ  สป.

ในประเพณี และกิจกรรม  - ทําบุญ ตักบาตร ฯลฯ จัดกิจกรรมรวม อนุรักษประเพณีอันดีงาม

วันขึ้นปใหม ทําบุญตักบาตร และเกิดความเปนสิริมงคล

ในวันขึ้นปหม เพื่อใหสาธารณชนไดเห็น

ความสําคัญขององคกร

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล  - เพื่อสรางจิตสํานึกในการ จัดงานวันเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมี  -พนักงานเกิดความตระหนัก  สป.

ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของ  -กิจกรรมอานสารวันเทศบาล กิจกรรมสราง ในภารกิจและเกิดความ

ชาวเทศบาล   - บริการประชาชนในดานตางๆ ความสามัคคี สามัคคีในหมูคณะ

 - สรางความสามัคคีในหมูคณะ  -การจัดนิทรรศการเผยแพร ระหวาง  -พนักงานรวมถึงประชาชนเห็น

  - สนองนโยบายกรมสงเสริม ภารกิจ/ผลงานกิจกรรม ประชาชน ความสําคัญขององคกร

การปกครองทองถิ่น  -กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และพนักงาน ปกครองสวนทองถิ่น

3 โครงการจัดงาน เพื่อเทิดพระเกียรติ  เปนการแสดง  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีการ ประชาชนไดแสดงออกถึง  สป.

วันแมแหงชาติ 12 สิงหา  ออกถึงความจงรักภักดีแดสมเด็จ  -ประดับธงตราสัญลักษณ จัดกิจกรรม ความจงรักภักดีที่มีตอ

พระนางเจาสิริกิตพระบรม  -ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย

ราชินีนารถ

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมวางพวงมาลา 15,000 15,000 15,000 15,000 เทศบาลมีการ ประชาชนไดแสดงออก สป.

วันปยมหาราช ของ ร.5  ที่ทรงบําเพ็ญพระราช  -จัดสถานที่พรอมประดับตกแตง จัดกิจกรรมวาง ถึงความจงรักภักดี ตอ ร.5

กรณีกิจอันเปนประโยชนตอ  -จัดจางทําพวงมาลา พวงมาลา

ประเทศชาติและพสกนิกร เพื่อระลึกถึง

ชาวไทย ร.5
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลปาต้ิว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 90,000 90,000 90,000 90,000 เทศบาลมีการ การสรางความสมานฉันท  สป.

ออกถึงความจงรักภักดีแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดกิจกรรม ความรัก ความสามัคคีของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เทิดพระเกียรติ ประชาชนในพ้ืนที่ และไดแสดง

พระบาทสมเด็จ ถึงความจงรักภักดีแดพระบาท

6 วันทองถิ่นไทย เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาท 5,000 5,000 5,000 5,000 ทองถิ่นในเขต ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  สป.

 สมาชิกสภาขาราชการ สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เทศบาลมี ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

พนักงานลูกจางในสังกัด อปท. รัชการที่ 5 กิจกรรม ในสังกัด อปท. และประชาชน

และประชาชนทั่วไปไดเห็นความ รวมกัน ทั่วไป ไดเห็นความสําคัญของ

สําคัญของการปกครองสวน การปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่นและนอมลํารึกในพระ และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณา

มหากรุณาธิคุณแหงพระบรม ธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระ

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

 รัชการที่ 5 รัชกาลที่ 5

7 โครงการ/กิจกรรมสําคัญตางๆ เพื่อสนองนโยบายจังหวัด จัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีการ พนักงานเกิดความตะหนักใน  สป.

ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล และรัฐบาล ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล ดําเนินการ ภารกิจและเกิดความสามัคคี

ตามนโยบาย ในหมูคณะ

ของรัฐบาล

และจังหวัด

8 โครงการ/กิจกรรมปกปองสถาบัน เพื่อดําเนินการตามนโยบายในการ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนไดเล็งเห็น ประชาชนไดเห็นความสําคัญ สป.

ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสถานที่ ความสําคัญ ของสถาบันสําคัญของชาติ

และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ ของสถาบันชาติ ประกอบดวยสถาบันชาติ

ซึ่งเปนสถาบันสําคัญของชาติ ดําเนินงาน ศาสนาและ ศาสนาพระมหากษัตริย
สมควรที่จะเทิดทูนไวเหนือหัว พระมหากษัตริย
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งบประมาณและที่ผานมา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเปดโลกทัศนและเพิ่มประ  - ฝกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 เทศบาลมีการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  สป.

ของคณะผูบริหาร/สมาชิก สิทธิภาพในปฏิบัติงาน ของ ใหกับคณณะผูบริหารและสมาชิก จัดฝกอบรมใหกับ สามารถนําส่ิงที่ไดจากการ

สภาเทศบาล คณะผูบริหาร/ สภาเทศบาล คณะผูบริหารและ อบรมและทัศนศึกษาดูงาน

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มาพัฒนาเทศบาลใหมีความ

เจริญกาวหนาตอไป

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ อบรมพนักงานเทศบาล 250,000 250,000 250,000 250,000 เทศบาลมีการ การปฏิบัติงานของบุคลากร  สป.

พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง ปฏิบัติงานของบุคลากรและ โดยบุคลากรทุกระดับเขารับ จัดฝกอบรมใหกับ ทุกระดับมีประสิทธิภาพ

สรางความสัมพันธและการ การอบรมอยางพรอมเพรียงกัน พนักงานเทศบาล มากขึ้น สามารถทํางานได

บูรณาการระหวางทุกหนวยงาน และพนักงานจาง ตามเปาหมาย 

กับผูบริหาร สรางความเขาใจ ของเทศบาล

และการประสานงานที่ดีตอกัน

11 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจ สงเสริมใหเทศบาลตําบลปาติ้ว ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลมีการ สวนราชการ นักเรียนและ สป.

ภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว เขามามีสวนรวมในการแกภาวะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมใน

โลกรอนโดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขต ลดภาวะโลกรอน ในเขตเทศบาล โครงการฯ ใหความสําคัญ

ชุมชน กับสิ่งแวดลอม

12 จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม เพื่อจัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบาลมีการจัดหา จัดหาพวงมาลัย  ชอดอกไม สป.
กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ

สําหรับผูทรงเกียรติ สําหรับผูทรงเกียรติ

13 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย ศูนยยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบล 10,000       10,000         10,000        10,000        ประชาชนไดรับ คณะทํางานศูนยยุติธรรมชุมชน สํานักปลัดฯ

ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตําบลปาติ้ว ปาติ้วสามารถขับเคลื่อนการทํางาน บริการที่ดี เทศบาลตําบลมีวัสดุอุปกรณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการติดตอประสานงาน
14 โครงการปรับปรุงระบบเสียง  -เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ  -ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 100,000 100,000       100,000       100,000      ประชาชนไดรับฟง ประชาชนในเขตเทศบาลได สํานักปลัดฯ

ตามสาย เสียงตามสายภายในเขตเทศบาล ขาวสารไดอยางทั่วถึง รับฟงขาวสารไดอยางทั่วถึง
ใหสามารถรับฟงไดอยางทั่วถึง ระหวางกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ จัดสงนัดกีฬาเขารวมการแขงขัน 50,000 50,000 50,000         50,000 หนวยงาน ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ สํานักปลัดฯ

แขงขันกีฬาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในสังกัด กีฬาทองถิ่นทองที่สัมพันธ ทองถิ่น อ.ปาติ้ว ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

ทองที่สัมพันธ อปท. ในเขตอ.ปาติ้ว เกิดปฏิสัมพันธ รวมกันแขงขัน ในสังกัดอปท. ในเขตอ.ปาติ้ว

ในการประสานงานและสรางความ กีฬา เกิดปฏิสัมพันธในการประสาน

สามัคคีระหวางกัน งานและสรางความสามัคคี

16 โครงการประชาสัมพันธการ เพื่อเปนการกระตุนประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูมีหนาที่เสียภาษี ประชาชนไดรับทราบขอมูล กองคลัง

จัดเก็บรายได ของเทศบาล ใหมีการตื่นตัวในการชําระภาษี ปาติ้วมีหนาที่เสียภาษี มาชําระภาษีภายใน การชําระภาษี มาชําระภาษี

ประจําป ตามกําหนดเวลา กําหนด ภายในกําหนด เทศบาลมีรายได

เพิ่มข้ึน

17 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ เพื่อควบคุมการชําระภาษีที่เปน จัดทําฐานขอมูลแผนที่ภาษีและ 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมีการจัด ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระบบและมีประสิทธิภาพในการ ทะเบียนทรัพยสินถูกตอง ตรงตาม เก็บภาษีอยางเปน รวดเร็วในการชําระภาษี

จัดเก็บภาษีเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น ความเปนจริงและเปนปจจุบัน ระบบและมีรายได เทศบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มข้ึน

18 การอบรมผูประกอบการคา เพื่อใหผูประกอบการคาภายใน ผูประกอบการรูและเขาใจ 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูประกอบการ ผูประกอบการคาในเขตเทศบาล กองคลัง

ภายในเทศบาล เขตเทศบาลรูและเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาษีที่ตองชําระ เขารับการอบรม มีความเขาใจเกี่ยวกับภาษีตางๆ

ภาษีตาง ๆ ที่ตองชําระ ครบทุกคน ที่ตองชําระและมาชําระภาษี

ภายในกําหนด 

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว 20,000 20,000 20,000 20,000 เทศบาลสามารถ ประชาชนในเขตเทศบาลมีความ กองคลัง

จัดเก็บรายได ภาษีทองถิ่นและปรับปรุงรายได มีหนาที่เสียภาษี จัดเก็บภาษีได สัมพันธและเกิดทัศนคติที่ดีตอการ

ครบตามเปาหมาย ชําระภาษีและสามารถจัดเก็บภาษี

ไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวน

ตามเปาหมายที่วางไว เทศบาล

มีรายไดเพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการบริการต็มที่จัดเก็บภาษี เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับ ประชาชนไดรับความสะดวก 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมีรายได ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ถึงบานประจําป ความสะดวก ในการชําระภาษี และ รวดเร็วในการชําระภาษีและพนักงาน จากการจัดเก็บ ในการชําระภาษี สามารถ

คาธรรมเนียมใบอนุญาตและ เทศบาลกับประชาชนมีความสัมพันธ รายไดเพิ่มข้ึน จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย

ประชาชนมีความเขาใจถึงหนาที่ ที่ดีตอกัน ที่กําหนดไดขอมูลการประเมิน

ของการชําระภาษี คาธรรมเนียม การจัดเก็บภาษีอยางถูกตอง

ใบอนุญาต และเปนธรรม

21  โครงการจัดทําและทบทวน  - เพื่อจัดทําและทบทวนแผน  - จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ป 30,000 30,000 30,000 30,000 แผนพัฒนาส่ีป  - เทศบาลมีแผนพัฒนาเพ่ือ สํานักปลัดฯ

 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พัฒนาส่ีปของเทศบาลตําบลปาติ้ว ของเทศบาลตําบลปาติ้ว จํานวน 1 ฉบับ เปนแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณและเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเทศบาล ตอไป

22 โครงการสงเสริมสนับสนุน  - เพื่อใหองคกรชุมชนมีความรู  - สนับสนุนการจัดทําแผน 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนในเขต  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง สํานักปลัดฯ

การจัดทําแผนชุมชน ความเขาใจในการจัดทําแผน ชุมชนโดยองคกรชุมชนและ เทศบาลมีการ  -เทศบาลนําขอมูลในแผน กองการศึกษาฯ

ชุมชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมกัน ทบทวนและ ชุมชนมาจัดทําแผนพัฒนา

 - เพื่อสงเสริมใหองคกรชุมชน จัดทําแผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน ของเทศบาล

ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน ครบทุกชุมชน

ชุมชนของตนเอง

 - เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา

แผนพัฒนาของเทศบาล

23  โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือใหสงเสริมใหประชาชน  - ผูนําชุมชน/หมูบาน  60,000 60,000 60,000 60,000 เทศบาลจัดกิจ  ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  -ประชาชนในทองถิ่น กรรมเทศบาลพบ  มีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาชน ทองถิ่น

ครบทุกหมูบาน/ชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริม  -ประชุมคณะกรรมการชุมชน 250,000     250,000       250,000       250,000      

เพื่อพัฒนาศักยภาพ การมีสวนรวมของคณะกรรมการ ทุกเดือน ในป งบฯ60 เปนประจําทุกเดือน และมีสวนรวมในการพัฒนา

และสงเสริมการมีสวนรวม ชุมชนในเขตเทศบาล  -การทัศนศึกษาดูงานของ พรอมทั้งนําปญหา ทองถิ่น

ของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน และขอเสนอแนะ

ของที่ประชุม

มาดําเนินการ
25 โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตชุมชน เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตในชุมชนใน

เขตเทศบาลตําบลปาติ้ว
 -ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ในเขตเทศบาล

50,000       50,000         50,000        50,000        ติดตั้งอินเตอรเน็ต
ชุมชน จํานวน 3 จุด

 -ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรับรูขาวสารและมีชองทาง
การศึกษาเรีนยรูเพ่ิมมากขึ้น

สป.

26  โครงการติดตั้งระบบ  เพ่ือใหการบริการประชาชน  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและ - - - 2,000,000 ระบบทะเบียน การบริการประชาชน สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร  ดานงานทะเบียนราษฎร  ระบบขอมูลสื่อสาร งาน ราษฎร  ดานงานทะเบียนราษฎร

งานทะเบียนราษฎร  สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ  ทะเบียนราษฎร จํานวน 1  สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ

  มีมาตรฐานเดียวกับสํานัก  ระบบ  มีมาตรฐานเดียวกับสํานัก

 ทะเบียนกลางและทะเบียนอื่น  ทะเบียนกลางและทะเบียนอื่น

 ทั่วประเทศ  ทั่วประเทศ

รวม 26 โครงการ - - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 3,660,000 - - -
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสูการศึกษาสูความเปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อมอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็กที่ผาน มอบวุฒิบัตรใหกับเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 100% นักเรียนที่จบการศึกษาไดรับ กองการศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วุฒิบัตรและมีความภาคภูมิใจ (โครงการตอเนื่อง)

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ผานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนจาก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

2 โครงการสนับสนุนคาใช เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 744,800     744,800       744,800       744,800      100%  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล กองการศึกษา 

จายการบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ดังนี้ ทต.ปาติ้ว 1,2 ตําบลปาติ้ว 1,2 ไดรับการ (โครงการตอเนื่อง)

 -คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา  -คาใชจายในการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณในดาน

 เด็กเล็ก ทต.ปาติ้ว การเรียนฟรี 15-17 ป อาหารกลางวันเพียงพอ

 -คาใชจายในการพัฒนาครูผู  -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กไดรับ

ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาความรู

3 โครงการสนับสนุนพัฒนา เพื่อเปนการแบงเบาภารคาใชจาย จัดซื้อชุดนักเรียนและชุดกีฬา 60,000 60,000 60,000 60,000 100% สามารถแบงเบาภาระดาน กองการศึกษาฯ

คุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับการศึกษาแกผูปกครอง ใหกับเด็กเล็กของศูนยพัฒนา คาใชจายในดานการศึกษาใหกับ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว ผูปกครองและเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตงกาย

เปนระเบียบเรียบรอย

4 โครงการบริหารงานหองสมุด  - เพื่อจัดหาหนังสือสําหรับอาคาร  - จัดหาหนังสือประเภทตางๆ 180,000 180,000 180,000 180,000 100%  -นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน กองการศึกษาฯ

ไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน หองสมุดI.T และศูนยเรีนยรูชุมชน ประชาชนทั่วไปไดเขามา

ศึกษาคนควา

 - เทศบาลมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน
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แผนงาน  การศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการจัดหาบุคลากรทาง เพื่อใหนักเรียนมีความรู  สามารถ จัดหาบุคลากรสอนวิชาภาษา 200,000 200,000 200,000 200,000 100% นักเรียนในเขตเทศบาลมีผล กองการศึกษาฯ

การศึกษา อานเขียน พูด ภาษาอังกฤษได คอมพิวเตอรและวิชาภาษาอังกฤษ สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ร.ร.ปาติ้วโพธา

เปนอยางดี ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

6 โครงการจัดทําแผนการศึกษา เพื่อจัดทําแผนการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว

จัดทําแผนการศึกษา 30,000       30,000         30,000        30,000        ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนการ
ศึกษา

กองการศึกษาฯ

7 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000       10,000         10,000        10,000        มีแหลงเรียนรู เด็กเล็กมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูและการศึกษา แหลงเรียนรูและการศึกษา มีแหลงเรียนรูและการศึกษา เพิ่มข้ึน

ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย ตามอัธยาศัย

8 โครงการวันไหวครู เพื่อสงเสริมใหเด็กเล็กมีความออนนอม จัดกิจกรรมวันไหวครู 2,000 2,000 2,000 2,000 100% เด็กนักเรียนไดสํานึกใน กองการศึกษาฯ

เคารพครูบาอาจารย บุญคุณของครู

9 โครงการจัดประชุมผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น จัดประชุมผูปกครอง 2,000 2,000 2,000 2,000 100% ผูปกครองไดทราบนโยบายผู กองการศึกษาฯ

รวมกับครูผูดูแลเด็ก/ศูนย1,2 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง บริหารในการบริหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

10 จัดหาอาหารเสริมนม เพื่อใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหกับ 590,080     590,080       590,080       590,080      100% นักเรียนมีสุขภาพดีและลด กองการศึกษาฯ

ที่มีประโยชน นักเรียนร.ร.อนุบาลปาติ้วฯและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

อัตรานักเรียนที่ขาดสารอาหาร (โครงการตอเนื่อง)

ในโรงเรียน

11 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย 1,2 15,000 - - - สามารถเสริม สามารถเสริม กองการศึกษาฯ

เทิดไทองคราชันย และนิสัยรักการอานของเด็กปฐมวัย สรางพัฒนาการ สรางพัฒนาการ รพ.ปาติ้ว

เรียนรูและนิสัย เรียนรูและนิสัย

รักการอาน รักการอาน

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร นักเรียนของศูนยพัฒนา 60,000       60,000         60,000        60,000        100% นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กล็ก กองการศึกษาฯ

ในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา ดังนี้ เด็กเล็ก ศูนย 1,2  ทต.ปาติ้ว ไดรับสนับสนุนคา
 -คาเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนในเขตเทศบาลไดรับ กองการศึกษาฯ

เทศบาลตําบลปาติ้ว และเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาบตําบลปาติ้ว

ไดรับการพัฒนาในดานการศึกษา การพัฒนาดานการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

14 โครงการกอสรางสระวายน้ําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว 
ศูนย 2

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูใหกับ
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

กอสรางสระวายน้ําจํานวน 1 สระ
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

300,000     - - - สระน้ําจํานวน 1 สระ นักเรียนมีทักษะการเรียนรูเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองชาง

15 โครงการกอสรางโครงหลังคา
อเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลปาติ้ว1,2

เพื่อกอสรางโครงหลังคาอเนก
ประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
1,2 สําหรับเปนสถานที่จัดกิจกรรม
ของศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลปา
ติ้ว 1,2

กอสรางโครงหลังคาเหล็ก
อเนกประสงค ระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

500,000     - - - โครงการหลังคา
เหล็กอเนกประสงค
 จํานวน 1 แหง

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว 1,2 มี
สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ

กองการศึกษาฯ
กองชาง

16 โครงการกอสรางหองน้ําอาคาร
หองสมุด ศูนยไอทีและเรียนรูชุมชน 
ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร

เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูรับบริการอาคารหองสมุดฯ

กอสรางหองน้ํา จํานวน 1 แหง (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

250,000     -             -             -             กอสรางหองน้ํา 
จํานวน 1 แหง

ประชาชนที่เขารับบริการไดรับ
ความสะดวก หองน้ําสะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาล

- กองชาง
- กอง
การศึกษาฯ

รวม 16 โครงการ - - 3,148,880   2,083,880    2,083,880    2,083,880    - - -
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ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสูการศึกษาสูความเปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานรับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดทําปายคณะกรรมการ
ชุมชน/ปายบาน

เพื่อใหมีปายบอกชื่อชุมชน/ปายหนา
บานเพื่อความสะดวกในการ

จัดทําปายชุมชน/ปายหนาบานในเขต
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100% ชุมชน/บานในเขตเทศบาลมี
ปายบานครบทุกบาน

กองการศึกษาฯ

ติดตอประสานงาน

2 โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูจัดเก็บขอมูล
เก็บขอมูลอยาง

ราษฎรภายในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว 30,000 30,000 30,000 30,000 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอมูล
ชุมชนในการจัดทําแผนฯ

กองการศึกษาฯ

มีประสิทธิภาพและ ขอมูลมีคุณภาพ 

ถูกตองตามหลักความเปนจริง ถูกตอง และนําไปบันทึกขอมูล

ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

3 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนใน
เขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลนํารองจํานวน 1
 ชุมชน

30,000 - - - รายจายครัวเรือน
ลดลง

ทราบรายรับ-รายจาย 
ของครัวเรือนและสามารถ
ลดรายจายที่ไมจําเปนได

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดทําแผนที่เดินดินชุมชน
เทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อจัดทําขอมูลชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000       - - - 100% เทศบาลตําบลปาติ้วไดขอมูล
ที่เปนจริงสําหรับเปนแนวทาง

กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดการเลือกตั้งนาย เพื่อจัดการเลือกตั้งนายเทศมนตรี เพื่อใหไดมาซ่ึงนายเทศมนตรี 300,000 ไดมาซ่ึงนายกฯ/ ไดมาซ่ึงนายกฯ/ สํานักปลัดฯ

เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ และสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ในการพัฒนาชุมชนตอไป

รวม 5  โครงการ - - 510,000     130,000       130,000       130,000      - - -
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ



ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน มีการกําจัดขยะมูลฝอย 350,000 350,000 350,000 350,000 ชุมชนมีสภาพ  ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

 ในเขตเทศบาล ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ที่ถูกหลักสุขาภิบาล แวดลอมที่ดี  แวดลอมที่สะอาด ปราศจาก (โครงการตอเน่ือง)

ไมมีขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอย

ตกคาง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนในเขต ประชาชนมีสวนรวมในการ กองสาธารณสุขฯ

เครือขายเฝาระวังส่ิงแวดลอม ในเขต ทต.ปาติ้ว ชวยกันอนุรักษ ภาคีเครือขายทุกภาคสวน เทศบาลมีสภาพ ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม (โครงการตอเน่ือง)

สิ่งแวดลอม แวดลอมที่ดี

ปราศจากมลพิษ

3 โครงการชุมชนจัดการขยะ เพื่อเสริมสรางการมีสสนรวม ชุมชนมีการคัดแยกขยะ 100,000      100,000      100,000    100,000      ชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

ครบวงจร ของชุมชนในการคัดแยกขยะนํา และนํากลับมาใชใหม เทศบาลมีสภาพ แวดลอมที่นาอยู มีการคัดแยก

กลับมาใชไหม แวดลอมที่ดี ขยะและนํากลับมาใชใหม

ปริมาณขยะ

มูลฝอยในชุมชน

ลดลง

4 โครงการขุดลอกทอระบายนํ้า เพื่อใหทอระบายนํ้าไมอุดตัน ขุดลอกทอระบายนํ้าในชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ทอระบายนํ้าไม ทอระบายนํ้าไม  กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล มีสภาพแงดลอมที่ดี ในเขตเทศบาล อุดตัน มีการ อุดตัน มีการ

ระบายน้ําที่ดี ระบายน้ําที่ดี
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เทศบาลตําบลปาติ้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนงาน  เคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลิ้มอยางยั่งยืน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรณรงคติดตั้ง เพื่อใหมีการบําบัดน้ําเสียจากสถาน สถานประกอบการตางๆมีการ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการติดตั้งบอ สถานประกอบการตางๆในเขต  กองสาธารณสุขฯ

บอดักไขมันในสถาน ประกอบการ กอนทิ้งสูทอระบายนํ้า ติดตั้งบอดักไขมันทุกแหง ดักไขมันใน เทศบาลมีการติดตั้งบอดักไขมัน

ประกอบการ  สถานประกอบการ เพื่อบําบัดน้ําเสีย กอนทิ้งลงสู

ครบทุกแหง ทอระบายนํ้า

6 โครงการชุมชนรักษสะอาด  - ถนนสายหลัก สายรอง ซอย  - ชุมชนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาลเปน กองสาธารณสุขฯ

ที่สาธารณะในชุมชนเทศบาล จํานวน 6 ชุมชน เทศบาลเปน มีความสะอาดและนาอยู

มีความสะอาดและปลอดภัย ชุมชนนาอยู

รวม 6 โครงการ - - 550,000      550,000      550,000    550,000      - - -
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งบประมาณและที่ผานมา



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงนํ้า และโครงสรางพื้นฐานที่ได
มาตรฐาน1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 4 200,000 - - - - - - 4 200,000

1.2  แผนงานการพาณิชย 2 250,000 - - - - - - - 250,000

รวม 6 450,000 - - - - - - 4 450,000

2) ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 4 60,000

2.3  แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000

2.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 40,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

2.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000

รวม 6 105,000 5 85,000 5 85,000 5 85,000 21 360,000

3) ยุทธศาสตรการบริหารองคกรตามหลักกการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีและ และยกระดับ
การศึกษาสูความเปนเลิศ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 40,000     2 40,000    2 40,000     2 40,000     8 160,000        

3.2  แผนงานการศึกษา 1 620,000   1 620,000   1 620,000    1 620,000   4 2,480,000     

รวม 3 660,000   3 660,000   3 660,000    3 660,000   12 2,640,000     

รวมทั้งสิ้น 15      1,215,000 8         745,000   8        745,000    8        745,000   37       3,450,000     
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แบบ ผ 07

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ ถนนเทศบาล 5 
ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
ถนนเทศบาล 5 ม.12 
จํานวน 6 ตน   
(ตามแบบแปลนการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

60,000    - - -         ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ

- กองชาง
- การไฟฟาฯ
 จ.ยโสธร 

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ถนนเทศบาล 9 
และซอยเทศบาล 18/2 หมูที่
 12 ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
ถนนเทศบาล 9 จํานวน 6 
ตน  และซอยเทศบาล 18/2
 หมูที่ 12 จํานวน
3 ตน (ตามแบบแปลนการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ยโสธร)

90,000    - - -         ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ
 จ.ยโสธร 

3 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ ซอยเทศบาล 4  
หมูที่ 12  ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

3. ขยายเขตไฟฟา ซอย
เทศบาล 4 ม.12 จํานวน 3
 ตน 
 (ตามแบบแปลนการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

30,000    - - -         ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ
 จ.ยโสธร 
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ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ผ.02
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
4 โครงการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 
ซอยเทศบาล 16  หมูที่ 4 
ตําบล
โพฑิ์ไทร  อําเภอปาติ้ว 
จังหวัดยโสธร

เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟาสาธารณะใชอยางที่ทั่วถึง 

4. ขยายเขตไฟฟา ซอย
เทศบาล 16 ม. 4  จํานวน 
2 ตน
(ตามแบบแปลนการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร)

20,000    - - -         ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
จํานวน1 สาย 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

- กองชาง
- การไฟฟาฯ
 จ.ยโสธร 

รวม 4 โครงการ - - 200,000  - - -         - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตน้ําประปา

ซอยเทศบาล 6 ม.5 ตําบลโพธิ์
ไทร  อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพ่ือใหเขตเทศบาล มีระบบน้ําประปา
ใชอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

วางระบบจายน้ําประปา ซอย
เทศบาล 6 ม.5 ระยะทาง 80
 ม.  (ตามแบบแปลนการ
ประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ)

100,000   - - -         ขยายเขตน้ําประปา
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

- กองชาง
- การประปา
 จ.อํานาจฯ 

การประปา  
จ.อํานาจฯ 

2 โครงการขยายเขตน้ําประปา
ซอยเทศบาล 5 ม.5 ตําบลโพธิ์
ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

เพ่ือใหเขตเทศบาล มีระบบน้ําประปา
ใชอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ถนน
เทศบาล 5
 ม.5 ระยะทาง 200 ม.  
(ตามแบบแปลนการประปา
สวนภูมิภาคจังหวัด
อํานาจเจริญ)

150,000   - - -         ขยายเขตน้ําประปา
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
น้ําประปาใชอยางทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

- กองชาง
- การประปา
 อํานาจฯ 

การประปา 
จ.อํานาจฯ 

รวม 2 โครงการ - - 250,000   - - - - - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แผนงานการพาณิชย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของศูนยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอปาติ้ว
2.  เพื่อเสริมสรางความรวมมือของ
ทุกภาคสวน เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐบาลในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

1.  หมูบาน/ชุมชนที่ยัง
ปรากฏขอมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
2.หมูบาน/ชุมชนที่ 
ศป.ปส.อ.ปาติ้ว พิจารณา
กําหนดเปนหมูบานเปาหมาย

     15,000 15,000     15,000          15,000 1. ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ของศูนยฯ
2. การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของศูนย
ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอปา
ติ้ว
2.สามารถเสริมสรางความ
รวมมือของทุกภาคสวน เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

ปกครอง
อําเภอปาติ้ว

ปกครอง
อําเภอปาติ้ว

รวม 1  โครงการ - - 15,000    15,000    15,000    15,000    - - - -

126

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการบริจาคโลหิต 1 เพื่อใหผูมารับบริจาคโลหิตตรง

ตามเปาหมายที่วางไว
2.เพื่อเปนการดูแลและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูบริจาคโลหิต

ประชาชนอําเภอปาติ้วทั้ง 5
 ตําบล 57 หมูบาน มารับ
บริจาคโลหิตไมนอยกวา
150 คนตอครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม 1.ผูมารับบริจาคโลหิตตรงตาม
เปาหมาย
2.ผูมารับบริจาคโลหิตและ
คณะเจาหนาที่ไดรับความ
สะดวกและพึงพอใจสามาร
ทํางานไดเต็มที่

ปกครอง
 อ.ปาติ้ว

ปกครอง
 อ.ปาติ้ว

2 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
 อสม. ในชุมชนของเทศบาล

อุดหนุน อสม. ในเขต
เทศบาลจํานวน 6 ชุมชนๆ
ละ 5,000.-

30,000    30,000    30,000    30,000    อสม.มีความเขมแข็ง การดําเนินงานของ อสม. 
มีความเขมแข็ง

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ - - 40,000   40,000   40,000    40,000   - - - -

127

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แผนงานสาธารณสุข

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการสงเสริมและอนุรักษ

ภูมิปญญา
ทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมอําเภอปาติ้ว

สงเสริมและอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ
ปาติ้ว

20,000 - - - ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมและอนุรักษ
ใหคงอยูสืบไป

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมและอนุรักษใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
ยโสธร
2.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟยโสธรใหเปนที่รูจักของคนทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ
3.เพื่อใหคนทั่วไปไดรูจักอําเภอปาติ้ว
มากยิ่งขึ้น ภายใตคําขวัญท่ีวา"แตงไท
โต แตงโมหวาน หมอนขวานผาขิด 
แหลงผลิตสินคาพื้นเมือง ลือเล่ือง
พระอาฮาม"
4.เพื่อใหเกิดความสามัคคีและสมาน
ฮันทของคนในชาติและในทองถิ่น

อําเภอปาติ้วจัดขบวนแหเขา
รวมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดยโสธร

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม 1.สงเสริมการทองเที่ยวใน
จังหวัดยโศธรและเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจดานการ
ทองเท่ียวตามนโยบายรัฐบาล
2.ทําใหนักทองเที่ยวและบุคคล
ทั่วไปไดรูจักอําเภอปาติ้วมาก
ยิ่งขึ้น ภายใตคําขวัญท่ีวา"แตง
ไทโต แตงโมหวาน หมอนขวาน
ผาขิด แหลงผลิตสินคาพื้นเมือง 
ลือเลื่องพระอาฮาม"
3.ประชาชนในทองถิ่นให
ความสําคัญและรวมกันรักษา
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอันดี
งามใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษาฯ

รวม 2  โครงการ - - 40,000    20,000    20,000     20,000    - - - -
128

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตร การสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคา การทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการอุดหนุนกลุมสตรีใน

ชุมชน
เพื่อพัฒนาอาชีพของกลุมสตรีในเขต
เทศบาลตําบลปาต้ิว

กลุมสตรี 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมสตรี กลุมสตรีมีความเขมอข็ง กอง
การศึกษาฯ

กลมสตรี

รวม 1  โครงการ - - 10,000   10,000   10,000    10,000    - - - -

129

ผ.02
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

งบประมาณและที่มา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสูการศึกษาสูความเปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการจัดงานพระราชพิธี

รัฐพิธีและวันสําคัญ
1. เพื่อเปนการถวายราชสดุดีและ
ถวายพระพรชัยมงคล
เทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี
2. เพื่อบําเพ็ญราชกุศลอุทิศถวาย 
ดวยการทําบุญตักบาตร
3. เพื่อรวมกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนถวายโดยเสด็จ
พระราชกุศล

ขาราชการ นักเรียน
นักศึกษาและพอคา 
ประชาชน ในพื้นที่อําเภอปา
ติ้ว ไดรวมงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และงานวันสําคัญตางๆ

    10,000     10,000     10,000     10,000 จํานวนผูเขารวม สวนราชการ ผูบริหาร
สถานศึกษา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน
 ฯลฯ องคกรเอกชน กลุม 
พลังมวลชน ชมรมตางๆ 
นักเรียน นักศึกษา และพอคา
ประชาชน ไดรวมถวายราช
สดุดีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อ
เทิดพระเกียรติ

ปกครอง
อําเภอปาติ้ว

ปกครอง
อําเภอปาติ้ว

2 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
อปท. ระดับอําเภอ

เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน
ของศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ อปท. ระดับอําเภอ

อุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
 อปท. ระดับอําเภอ

    30,000     30,000     30,000     30,000 การจัดซื้อจัดจาง
ของ อปท.ในเขต
อําเภอปาติ้วมีความ
โปรงใส ตรวจสอบ
ได

การจัดซื้อจัดจางของ อปท.ใน
เขตอําเภอปาติ้วมีความโปรงใส
 ตรวจสอบได

กองคลัง ศูนยจัดซื้อจัด
จางฯ

รวม 2  โครงการ - - 40,000   40,000   40,000    40,000    - - - -

130

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ



ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และยกระดับสูการศึกษาสูความเปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะไดรับ ที่รับ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ อุดหนุน
1 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาติ้วรม
โพธาฯ

นักเรียนโรงเรียนปาติ้วรม
โพธาฯ

620,000 620,000 620,000 620,000 100% โรงเรียนไดรับการจัดสรร
งบประมาณในดานอาหาร
กลางวันเพียงพอ

กองการศึกษา
 (โครงการ
ตอเนื่อง)

ร.ร.ปาต้ิวรม
โพธาฯ

รวม 1  โครงการ - - 620,000  620,000  620,000  620,000  - - - -
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แผนงานการศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 3 การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา สูความเปนเลิศ



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงนํ้า และโครงสรางพื้นฐานที่
ไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 76,820,936 9 8,000,000 7 6,800,000 - - 31 91,620,936

รวม 15 76,820,936 9 8,000,000 7 6,800,000 - - 31 91,620,936

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเท่ียว

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4,348,000 - - - - 1 9,500,000 5 13,848,000

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 1 9,500,000 - - 1 9,500,000

1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 10,000,000 - - - - - - 2 10,000,000

รวม 6 14,348,000 - - 1 9,500,000 1 9,500,000 8 33,348,000

รวมท้ังสิ้น 21 91,168,936 9 8,000,000 8 16,300,000 1 9,500,000 39 124,968,936
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลปาติ้ว

แบบ ผ 07

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



2561 2562 2563 2564

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 800 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาต้ิวกําหนด)

2,400,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 -ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ซอย
เทศบาล 2 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2
 พรอมเสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

906,270 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
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เปาหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

     ตัวชี้วัด 
    KPI

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ที่
       ผลลัพธที่คาดวา

      จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่มา



2561 2562 2563 2564

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 6(ทางไปบานปา
ตอง) พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 
6(ทางไปบานปาตอง) พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

1,066,200 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 6 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6
 พรอมเสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

639,720 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.
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ที่
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค
  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก



2561 2562 2563 2564

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 1 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1
 พรอมเสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

829,126 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 2 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2
 พรอมเสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

2,201,220 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

135

วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

     ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

ที่ โครงการ



2561 2562 2563 2564

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 5 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนนเทศบาล
ใหประชาชนในเขตเทศบาล
 มีถนนสําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลต
ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5
 พรอมเสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

2,132,400 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

8 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยวัง
กะละ ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปา
ติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใหมีแหลงน้ําใชในดาน
การเกษตรตลอดทั้งป และ
เปนที่พักผอนหยอนใจ

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนลําหวยวังกะละ ขนาด
ปากกวาง 12 ม. ยาว 2,500
 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาต้ิวกําหนด)

1,500,000 - - - มีแหลงน้ําใช
ใน
การเกษตร
ตลอดทั้งป

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตร
ตลอดทั้งป และเปนที่
พักผอนหยอนใจ

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)10 โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12  
ตําบลโพธ์ิไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 13 กวาง 5 ม. ยาว
 670 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 3,350 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

1,996,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12 
ตําบลโพธ์ิไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. เทศบาล
 18 หมูที่ 12 กอสรางถนน 
คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

3,000,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์ไทร 
อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

1,950,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด  
   KPI

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ



2561 2562 2563 2564

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (ไป
บานหนองสําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ต.โพธิ์
ไทร  อ.ปาต้ิว  จ.ยโสธร 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 
ยาว 405 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,025
 ตร.ม.

1,200,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

12 โครงการกอสรางจุดพักรถ 
ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาต้ิว 
จ.ยโสธร

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผู
เดินทางเปนสถานที่พักผอน
หยอนใจสําหรับประชาชน
ทั่วไป

กอสรางจุดพักรถ ม. 5 ต.
โพธิ์ไทร อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

5,000,000 1,000,000 1,000,000 - มีจุดพักคน
และรถ 
พรอมภูมิ
ทัศนสวยงาม
 นาพักผอน

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผู
เดินทาง
เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจสําหรับ
ประชาชนทั่วไป

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)



2561 2562 2563 2564

13 โครงการกอสรางทางเทา
พรอมวางทอระบายน้ําถนน
อรุณประเสริฐ

 -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในเขตเทศบาลใหมี
ความสวยงาม
 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว

 -กอสรางทางเทาพรอมวาง
ทอระบายน้ําถนนอรุณ
ประเสริฐ  ทั้ง 2 ขางทาง 
(ตามแบบแปลนแขวงการ
ทาง 
จ.ยโสธรกําหนด)

50,000,000 - - - กอสรางทาง
เทาพรอม
วางทอ
ระบายน้ํา 
ถนน จํานวน
 1 สาย

 -ภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลมีความสวยงาม
 -สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขังในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้วได

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางไปภูดิน  หมูที่ 5 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

 - เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
 - ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ทางไป
ภูดิน กวาง 5 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)

-            600,000 - - กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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  ผลลัพธที่คาดวา     
 จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI



2561 2562 2563 2564

15 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(จากถนนเขาวัดปาติ้ว-ซอย
หนองบัวแดง)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. ขาง
ถนนอรุณประเสริฐ (ถนน
ทางเขาวัดปาติ้ว-ซอยหนอง
บัวแดง) ขนาด Ø 1x1 ม. 
ยาวรวม 583 ม. พรอมบอ
พักจํานวน 52 บอ (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาต้ิวกําหนด)

-            1,900,000 1,900,000 - วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมใน
เขตเทศบาล

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

16 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล.ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(จากศูนยอปพร.-รองคอม)

เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมใน
เขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. ขาง
ถนนอรุณประเสริฐ (จาก
ศูนย อปพร.-รองคอม)  
ขนาด Ø 1 x 1 ม. ยาวรวม
 459 ม. พรอมบอพัก
จํานวน 42 บอ (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-            1,400,000 1,400,000 - วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน
 1 สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมใน
เขตเทศบาล

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

140            

งบประมาณและที่มา
  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

     ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ



2561 2562 2563 2564

17 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 8 (ทางเขา
อบต.โพธิ์ไทร)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยางทับ
คอนกรีตซอยเทศบาล 8 
(ทางเขา อบต.โพธิ์ไทร) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 7 ม. 
ยาว 1,000 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-            2,100,000 2,100,000 -             กอสราง
ถนนลาดยาง
 จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

18 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

กอสรางอาคาร
เอนกประสงคจํานวน 1 
หลัง (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้วกําหนด)

-            1,800,000 1,800,000 -             กอสราง
อาคาร 1 หลัง

เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงคสําหรับ
จัดกิจกรรมตางๆ

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

19 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 5 (ทางไปบาน
หนองสําโรง)

เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสงใหกับ
เกษตรกร

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม
 คสล. ถนนเทศบาล 5 หมูที่
 5 (ทางไปบานหนองสําโรง)
 ขนาด 1.80x1.80 ม. 
จํานวน 3 ชองทาง ผิว
จราจร กวาง 5 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาต้ิวกําหนด)

-            300,000 300,000 -             กอสรางทอ
เหลี่ยมคสล.

การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI



2561 2562 2563 2564

20 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. ลําหวยวังกะละ ม. 12 
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 
(ไปบานหนองสําโรง ม.8 ต.
โคกนาโก)

เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสงใหกับ
เกษตรกร

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ลําหวยวังกะละ ม.12 ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาต้ิว  จ.ยโสธร 
ขนาด 1.80x1.80 ม. 
จํานวน 4 ชองทาง ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ปาต้ิวกําหนด)

-            400,000 400,000 -             กอสรางทอ
เหลี่ยม คสล.
 จํานวน 1 
แหง

การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12  
ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล จรดซอย
เทศบาล 13 หมูที่ 12
กอสรางถนน คสล. ขนาด
กวาง 5 ม. ยาว 670 ม. 
หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอย
กวา 3,350 ตรม.(ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

1,996,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. 
จํานวน 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)22 โครงการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 
บนหลังคาอาคารเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

เพื่อใหเทศบาลตําบลปาติ้ว
สามารถประหยัดคาใชจายที่
จายเปนคาสาธารณูปโภค 
(คาไฟฟา)

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตยบนหลังคา
อาคารเทศบาลตําบลปาติ้ว

2,000,000    400,000      - -             ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟา
ดวยเซลล
แสงอาทิตย

เทศบาลตําบลปาติ้ว
สามารถประหยัด
คาใชจายที่จายเปนคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)

 - กองชาง
 - อบจ.
 -กรมพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

รวม 22 โครงการ - - 76,820,936  8,000,000  6,800,000  -            - - -
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       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด  
   KPI



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561 2562 2563 2564

1 ติดต้ังกลองตรวจจับความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน จัดหากลองตรวจจับ
ความเร็ว จํานวน 1 ชุด

1,250,000   - - - ติดต้ังกลอง
ตรวจจับ
ความเร็ว
จํานวน 1 จุด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาต้ิว  
ปภ.จ.ยโสธร

2 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร(สี่
แยกไฟแดง)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร(สี่
แยกไฟแดง) จํานวน 1 จุด
บริเวณสี่แยกหนาศูนย อป
พร. แยกทางไปอําเภอกุดชุม

2,000,000   - - - ติดต้ัง
สัญญาณไฟ
จราจร(สี่แยก
ไฟแดง) 
จํานวน 1 จุด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาต้ิว  
แขวงการทาง 
จ.ยโสธร

3 ติดต้ังไฟจํากัดความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน ติดต้ังไฟจํากัดความเร็ว
ทางเขาเขตเทศบาล จํานวน
 2 แหงๆละ 99,000.-บาท

198,000 - - - ติดต้ังไฟ
จํากัด
ความเร็ว 
จํานวน 2 แหง

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาต้ิว  
แขวงการทาง 
จ.ยโสธร
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วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด 
    KPI

       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่



2561 2562 2563 2564

4 โครงการติดต้ังกลองวงจรปด
ในชุมชนเขตเทศบาลตําบล
ปาต้ิว

เพื่อปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณ
จุดภัยในชุมชน

900,000      - - - สามารถเฝา
ระวังและ
ติดตาม
ผูกระทําผิด

สามารถเฝาระวังและ
ติดตามผูกระทําผิด
กฎหมายได

 -สํานักปลัดฯ 
 -กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

5 โครงการกอสรางอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อกอสรางอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางอาคารปองกัน
จํานวน 1 หลัง

- - - 9,500,000    อาคาร 1 หลัง เทศบาลมีอาคาร
ปองกันฯเพื่อใหบริการ
ประชาชน

กองชาง  
สป.           
สวนกลาง

รวม 5  โครงการ - - 4,348,000  -           -           9,500,000  - - -
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       ผลลัพธที่คาดวา
      จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ
หลัก

     ตัวชี้วัด 
    KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561 2562 2563 2564

1 โครงการกอสรางอาคารศูนย
การเรียนรูเกษตรนวัตกรรม
ใหม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหมีสถานที่ฝกอบรม
และเรียนรูเกษตรนวัตกรรม
ใหมของชุมชน

กอสรางอาคารศูนยการ
เรียนรูเกษตรนวัตกรรมใหม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ปรับปรุงพัฒนา
พื้นที่ใหมีความสวยงาม 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

- - 9,500,000   -             เกษตรกรหัน
มาทํา
การเกษตร
อินทรีย 
เกษตรกร
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5 ตอไป

เทศบาลมีสถานที่
ฝกอบรมและเรียนรู
เกษตรนวัตกรรมใหม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

- กองการศึกษา
- กองชาง
- สวนกลาง

รวม 1 โครงการ - - - - 9,500,000  - - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)
     ตัวชี้วัด 

    KPI
       ผลลัพธที่คาดวา

      จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่มา

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)1 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ

และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ว
วิทยา

เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ
และเปนสถานที่ออกกําลัง
กายของประชาชน

กอสรางสวนสาธารณะและ
ปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ว
วิทยา
 (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้ว

กําหนด)

2,000,000    - - - เทศบาลมี
สถานที่
พักผอนและ
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่
พักผอนหยอนใจและ
สถานที่ออกกําลังกาย

- กองชาง
- สวนกลาง

2 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนหัน
มาเลนกีฬา ใชเวลาวางให
เปนประโยชน หางไกลยา
เสพติด

กอสรางลานกีฬา, สนามฟุต
ซอล

8,000,000    - - - กอสราง
สนามกีฬา 
สนามฟุตซอล
 จํานวน 3 
แหง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
สถานที่ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น

- กองชาง
- สวนกลาง

รวม 2  โครงการ 10,000,000  - - -
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  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา      ตัวชี้วัด  
   KPI

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงนํ้า และโครงสรางพื้นฐานที่
ไดมาตรฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 76,820,936 9 8,000,000 7 6,800,000 - - 31 91,620,936

รวม 15 76,820,936 9 8,000,000 7 6,800,000 - - 31 91,620,936

2)ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเท่ียว

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4,348,000 - - - - 1 9,500,000 5 13,848,000

1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - - - 1 9,500,000 - - 1 9,500,000

1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 10,000,000 - - - - - - 2 10,000,000

รวม 6 14,348,000 - - 1 9,500,000 1 9,500,000 8 33,348,000

รวมท้ังสิ้น 21 91,168,936 9 8,000,000 8 16,300,000 1 9,500,000 39 124,968,936
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ 07

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลปาติ้ว

ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 4ม.12  ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
800 ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

2,400,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 -ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ซอย
เทศบาล 2 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ซอยเทศบาล 2 พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

906,270 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

     ตัวชี้วัด  
   KPI

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมเกษตรอินทรียครบวงจรและไดมาตรฐาน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 1 สงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ําและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรสงเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหลงน้ํา และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.05

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลปาติ้ว



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 6(ทางไปบานปา
ตอง) พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 6(ทางไป
บานปาตอง) พรอมเสน
จราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

1,066,200 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 6 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 6 พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

639,720 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

150

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

เปาหมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก
     ตัวชี้วัด  

   KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 1 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 1 พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

829,126 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 2 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 2 พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

2,201,220 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.
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วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
ที่ โครงการ

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 5 พรอมเสนจราจร

- เพื่อปรับปรุงถนน
เทศบาลใหประชาชนใน
เขตเทศบาล มีถนน
สําหรับใชคมนาคมที่
สะดวกขึ้น
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลตติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 5 พรอม
เสนจราจร (ตามแบบ
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

2,132,400 - - - ปรับปรุงผิว
จราจรโดยวิธี
เสริมผิว 
จํานวน 4 สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.

8 โครงการขุดลอกและปรับปรุง
ภูมิทัศนลําหวยวังกะละ ม.5 
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร

เพื่อใหมีแหลงน้ําใชใน
ดานการเกษตรตลอดทั้งป
 และเปนที่พักผอนหยอน
ใจ

ขุดลอกและปรับปรุงภูมิ
ทัศนลําหวยวังกะละ 
ขนาดปากกวาง 12 ม. 
ยาว 2,500 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

1,500,000 - - - มีแหลงน้ําใช
ในการเกษตร
ตลอดทั้งป

ประชาชนมีแหลงน้ําใช
ในดานการเกษตรตลอด
ทั้งป และเปนที่พักผอน
หยอนใจ

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 18 หมูที่ 12
ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาล 18 หมูที่ 12 
กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

3,000,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 ม.5 ต.โพธิ์
ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
ม. ยาว 600 ม. หนา 
0.15 ม.  หรือพื้นท่ีไม
นอยกวา 3,000 ตร.ม. 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

1,950,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)
       ผลลัพธท่ีคาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา

     ตัวชี้วัด  
   KPI



153



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ถนนเทศบาล 5 หมูที่ 5 (ไป
บานหนองสําโรง)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 ต.
โพธิ์ไทร  อ.ปาติ้ว  จ.
ยโสธร ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 ม. ยาว 405 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 2,025 ตร.ม.

1,200,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

12 โครงการกอสรางจุดพักรถ 
ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว 
จ.ยโสธร

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผู
เดินทางเปนสถานที่
พักผอนหยอนใจสําหรับ
ประชาชนทั่วไป

กอสรางจุดพักรถ ม. 5 
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.
ยโสธร (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

5,000,000 1,000,000 1,000,000 - มีจุดพักคน
และรถ 
พรอมภูมิ
ทัศนสวยงาม
 นาพักผอน

เพื่อเปนจุดพักสําหรับผู
เดินทาง
เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจสําหรับ
ประชาชนทั่วไป

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

     ตัวชี้วัด  
   KPI

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 โครงการกอสรางทางเทา
พรอมวางทอระบายน้ําถนน
อรุณประเสริฐ

 -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในเขตเทศบาลใหมี
ความสวยงาม
 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังในเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

 -กอสรางทางเทาพรอม
วางทอระบายน้ําถนน
อรุณประเสริฐ  ทั้ง 2 
ขางทาง (ตามแบบ
แปลนแขวงการทาง 
จ.ยโสธรกําหนด)

50,000,000  - - - กอสรางทาง
เทาพรอม
วางทอ
ระบายน้ํา 
ถนน จํานวน 
1 สาย

 -ภูมิทัศนภายในเขต
เทศบาลมีความสวยงาม
 -สามารถแกไขปญหา
น้ําทวมขังในเขต
เทศบาลตําบลปาติ้วได

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

14 โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางไปภูดิน  หมูที่ 5 ตําบล
โพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัด
ยโสธร

 - เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
 - ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. ทาง
ไปภูดิน กวาง 5 ม. ยาว
 200 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด)

-            600,000 - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

155           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)
  ผลลัพธที่คาดวา     

 จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา

     ตัวชี้วัด  
   KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล. ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(จากถนนเขาวัดปาติ้ว-ซอย
หนองบัวแดง)

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวม
ในเขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. 
ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(ถนนทางเขาวัดปาติ้ว-
ซอยหนองบัวแดง) 
ขนาด Ø 1x1 ม. ยาว
รวม 583 ม. พรอมบอ
พักจํานวน 52 บอ (ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-            1,900,000 1,900,000 - วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน 
1 สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

16 โครงการวางทอระบายน้ํา 
คสล.ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(จากศูนยอปพร.-รองคอม)

เพื่อปองกันปญหานํ้าทวม
ในเขตเทศบาล

วางทอระบายน้ํา คสล. 
ขางถนนอรุณประเสริฐ 
(จากศูนย อปพร.-รอง
คอม)  ขนาด Ø 1 x 1 
ม. ยาวรวม 459 ม. 
พรอมบอพักจํานวน 42
 บอ (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-            1,400,000 1,400,000 - วางทอ
ระบายน้ํา
ถนน จํานวน 
1 สาย 

ไมมีปญหาน้ําทวมในเขต
เทศบาล

 - กองชาง
 - อบจ.
 -แขวงการทาง
 จ.ยโสธร

156           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

     ตัวชี้วัด  
   KPI

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

17 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางทับคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 8 (ทางเขาอบต.
โพธิ์ไทร)

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนนลาดยาง
ทับคอนกรีตซอย
เทศบาล 8 (ทางเขา 
อบต.โพธิ์ไทร) ขนาดผิว
จราจรกวาง 7 ม. ยาว 
1,000 ม. (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

-            2,100,000 2,100,000 -            กอสราง
ถนนลาดยาง
 จํานวน 1 
สาย

- ประชาชนมีเสนทาง
การคมนาคมที่สะดวก
ขึ้น 
- เทศบาลมีถนนที่ได
มาตรฐานเปนถนน
ปลอดฝุน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

18 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค

เพื่อเปนสถานที่ในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาลตําบลปาติ้ว

กอสรางอาคาร
เอนกประสงคจํานวน 1
 หลัง (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

-            1,800,000 1,800,000 -            กอสราง
อาคาร 1 หลัง

เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงคสําหรับ
จัดกิจกรรมตางๆ

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

19 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 5 (ทางไปบาน
หนองสําโรง)

เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสงใหกับ
เกษตรกร

โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยม คสล. ถนน
เทศบาล 5 หมูที่ 5 (ทาง
ไปบานหนองสําโรง) 
ขนาด 1.80x1.80 ม. 
จํานวน 3 ชองทาง ผิว
จราจร กวาง 5 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาล

-            300,000 300,000 -            กอสรางทอ
เหลี่ยมคสล.

การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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งบประมาณและที่มา

     ตัวชี้วัด  
   KPI

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. ลําหวยวังกะละ ม. 12 
ต.โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
(ไปบานหนองสําโรง ม.8 ต.
โคกนาโก)

เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสงใหกับ
เกษตรกร

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 
ลําหวยวังกะละ ม.12 ต.
โพธิ์ไทร อ.ปาติ้ว  จ.
ยโสธร ขนาด 
1.80x1.80 ม. จํานวน 4
 ชองทาง ขนาดผิว
จราจรกวาง 7 ม. (ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ตําบลปาติ้วกําหนด)

-            400,000 400,000 -            กอสรางทอ
เหลี่ยม คสล.
 จํานวน 1 
แหง

การคมนาคมขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร
และการสัญจรไปมามี
ความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง

21 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 12  
ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาล มีถนนสําหรับใช
คมนาคมไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
- ถนนในเขตเทศบาลเปน
ถนนปลอดฝุนและได
มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล จรด
ซอยเทศบาล 13 หมูที่ 
12กอสรางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 
670 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 3,350
 ตรม.(ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลปาติ้ว
กําหนด)

1,996,000 - - - กอสรางถนน
 คสล. จํานวน
 1 สาย

- ประชาชนในเขต
เทศบาล ไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
- ถนนในเขตเทศบาล
เปนถนนปลอดฝุนและ
ไดมาตรฐาน

 - กองชาง
 - อบจ.
 -สวนกลาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22 โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 
บนหลังคาอาคารเทศบาล
ตําบลปาติ้ว

เพื่อใหเทศบาลตําบลปา
ติ้วสามารถประหยัด
คาใชจายที่จายเปนคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตย
บนหลังคาอาคาร
เทศบาลตําบลปาติ้ว

2,000,000   400,000      - -            ติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟา
ดวยเซลล
แสงอาทิตย

เทศบาลตําบลปาติ้ว
สามารถประหยัด
คาใชจายที่จายเปนคา
สาธารณูปโภค (คาไฟฟา)

 - กองชาง
 - อบจ.
 -กรมพลังงาน
ทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน

รวม 22 โครงการ - - 76,820,936 8,000,000   6,800,000   -            - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 ติดตั้งกลองตรวจจับความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน

จัดหากลองตรวจจับ
ความเร็ว จํานวน 1 ชุด

1,250,000   - - - ติดตั้งกลอง
ตรวจจับ
ความเร็ว
จํานวน 1 จุด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาติ้ว  
ปภ.จ.ยโสธร

2 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(สี่
แยกไฟแดง)

เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
(สี่แยกไฟแดง) จํานวน 1
 จุดบริเวณสี่แยกหนา
ศูนย อปพร. แยกทาง
ไปอําเภอกุดชุม

2,000,000   - - - ติดตั้ง
สัญญาณไฟ
จราจร(สี่แยก
ไฟแดง) 
จํานวน 1 จุด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาติ้ว  
แขวงการทาง 
จ.ยโสธร

3 ติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน

ติดตั้งไฟจํากัดความเร็ว
ทางเขาเขตเทศบาล 
จํานวน 2 แหงๆละ 
99,000.-บาท

198,000 - - - ติดตั้งไฟ
จํากัด
ความเร็ว 
จํานวน 2 แหง

อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองชาง/สป.  
สภ.ปาติ้ว  
แขวงการทาง 
จ.ยโสธร
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ในชุมชนเขตเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

เพื่อปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณจุดภัยในชุมชน

900,000      - - - สามารถเฝา
ระวังและ
ติดตาม
ผูกระทําผิด

สามารถเฝาระวังและ
ติดตามผูกระทําผิด
กฎหมายได

 -สํานักปลัดฯ 
 -กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

5 โครงการกอสรางอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลตําบลปาติ้ว

เพื่อกอสรางอาคาร
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตําบล
ปาติ้ว

กอสรางอาคารปองกัน
จํานวน 1 หลัง

- - - 9,500,000    อาคาร 1 หลัง เทศบาลมีอาคาร
ปองกันฯเพื่อใหบริการ
ประชาชน

กองชาง  
สป.           
สวนกลาง

รวม 5  โครงการ - - 4,348,000   -            -            9,500,000   - - -

161           

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก

ที่
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสรางอาคารศูนย
การเรียนรูเกษตรนวัตกรรม
ใหม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เพื่อใหมีสถานที่ฝกอบรม
และเรียนรูเกษตร
นวัตกรรมใหมของชุมชน

กอสรางอาคารศูนยการ
เรียนรูเกษตรนวัตกรรม
ใหมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่ใหมีความ
สวยงาม (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลปา
ติ้วกําหนด)

- - 9,500,000   -            เกษตรกรหัน
มาทํา
การเกษตร
อินทรีย 
เกษตรกร
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5 ตอไป

เทศบาลมีสถานที่
ฝกอบรมและเรียนรู
เกษตรนวัตกรรมใหม
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

- กองการศึกษา
- กองชาง
- สวนกลาง

รวม 1 โครงการ - - - - 9,500,000   - - - -
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งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI

 ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีการคาและการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

       ผลลัพธที่คาดวา 
     จะไดรับ

  หนวยงาน   
 รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ
และปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ํา
บริเวณหนาโรงเรียนปาติ้ว
วิทยา

เพื่อเปนที่พักผอนหยอน
ใจและเปนสถานที่ออก
กําลังกายของประชาชน

กอสรางสวนสาธารณะ
และปรับปรุงภูมิทัศน
สระน้ําบริเวณหนา
โรงเรียนปาติ้ววิทยา
 (ตามแบบแปลน ทต.ปาติ้ว

กําหนด)

2,000,000   - - - เทศบาลมี
สถานที่
พักผอนและ
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสถานที่
พักผอนหยอนใจและ
สถานที่ออกกําลังกาย

- กองชาง
- สวนกลาง

2 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชน
หันมาเลนกีฬา ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน หางไกล
ยาเสพติด

กอสรางลานกีฬา, 
สนามฟุตซอล

8,000,000   - - - กอสราง
สนามกีฬา 
สนามฟุตซอล
 จํานวน 3 
แหง

ประชาชนในเขต
เทศบาลมี
สถานที่ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น

- กองชาง
- สวนกลาง

รวม 2  โครงการ 10,000,000 - - -
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แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
     ตัวชี้วัด  

   KPI
       ผลลัพธที่คาดวา 

     จะไดรับ
  หนวยงาน   

 รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยโสธร ที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การคาและการทองเที่ยว



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 16,000       - - - สป.

ปฏิบัติงาน งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 2.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED 3,300         3,300        - - สป.

ขาวดํา(18หนาตอนาที)

 จํานวน 2เครื่องๆละ 3,300.-บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง
4.คอมพิวเตอรสํานักงาน  1  เครื่อง - - 16,000 16,000
เปนเงิน  16,000.- บาท
5. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด 3,300 - - - กองคลัง
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 จอ
ราคา 3,300.- บาท
6.เครื่องพิมพ MultiFunction ชนิดสี - 17,000 - - กองคลัง
จํานวน  1  เครื่องๆ 17,000.- บาท
7.เครื่องพิมพชนิด Laser / ชนิด LED - - 7,900 - กองคลัง
ขาวดํา  30 หนา/นาที จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 7,900.- บาท

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเกาอี้เพียงพอสําหรับ 1.เกาอ้ีพลาสติก จํานวน 100 ตัว 26,000       - - - สป.

จัดกิจกรรมตางๆ และใหบริการ ตัวละ 260 บาท
ประชาชน

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กลองดิจิตอล จํานวน 1 ตัว 34,990       สป.
ปฏิบัติงาน

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ชุดไมลประชุมไรสาย (ชุดควบคุม 57,000       สป.
ปฏิบัติงาน พรอมไม 16 ตัว)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 34,990 กองคลัง
ปฏิบัติงาน กลองดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว

เปนเงิน  34,990.- บาท
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ผ.08
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลปาติ้ว

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ ยานพาหนะขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร ครุภัณฑยานพาหนะขนสง 722,000 กองคลัง

ปฏิบัติงาน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2,000 ซีซี
แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน
เปนเงิน  722,000.- บาท

7 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน วงลอเก็บสายดับเพลิงสําหรับติดตั้ง 30,000       - - - สป.

ติดตั้งประจํารถบรรทุกน้ําของ  บนรถบรรทุกน้ํา

เทศบาล จํานวน 1 ชุด ๆละ30,000.-บาท

8 การรักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเตรียมความพรอมในการ ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 21,000 - - - สป.

ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 2,000 ลิตร จํานวน 3 ถังๆละ

ในเขตเทศบาล 7,000.-บาท

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร  -เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 28,000 - - - กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงาน  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆละ 26,000.-

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร  -รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 38,000 - - - กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงาน แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

เปนเงิน  38,000.-บาท

11 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร จัดหารถบรรทุก 6 ลอ  จํานวน 1 คัน 1,500,000 - - - กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงาน

12 แผนงานการเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 - - - กองการศึกษาฯ

ปฏิบัติงาน 1 เครื่อง
13 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตูๆ ละ 5,000.-บาท        10,000 กองชาง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 23,000.-บาท

       22,000 กองชาง

2. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม          3,300
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งบประมาณและที่มา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตุถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก
14 ครุภัณฑกอสราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1. เครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่องๆ        25,000 กองชาง

2. เครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆ          5,500
3. ชุดตัด/เชื่อมแกส พรอมอุปกรณ          9,500

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รถแมคโครเล็ก
15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ งานบานงานครัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร จัดซื้อถังขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง

จัดเก็บขยะ

2,721,380  142,300    145,900 138,000  
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งบประมาณและที่มา

รวม



 

สวนที่ สวนที่ 44  
 
 

 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 สงเสริมภาคการเกษตร 
การพัฒนาแหลงน้ํา 
และโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐาน 
 

บรหิารทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง เทศบาล
ตําบลปาติ้ว 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองการศึกษาฯ 

2 สงเสริมคุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี  
การคาและการ
ทองเที่ยว 
 

บรหิารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
บรหิารทั่วไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
สํานักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห 

กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

งบกลาง แผนงานงบกลาง ทุกสวนราชการ 
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย กองคลงั 

3 การบริหารองคกรตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บานเมืองที่ดี และ
ยกระดับการศึกษาสู
ความเปนเลิศ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา สํานักปลัดเทศบาล 

บรหิารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ทุกสวนราชการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน   

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 4 ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 5 สํานัก/กอง 
 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 



สวนที่ สวนที่ 55  
 
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 หมวด 6  ขอ 29  ในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  หมวด 6  ขอ 29  และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น
จะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  หมวด 6  ขอ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลดําเนินการตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

การติดตามและประเมินผล 
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ประชาชนใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นมากขึ้น  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํา

ปญหาและความตองการจากการประชาคมทองถิ่นมาดําเนนิการแกไข 
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การบรรจุโครงการ/กจิกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ควรคํานึงถึงงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทีจ่ะสามารถนํามาจัดสรรงบประมาณดําเนินการได 
2)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดําเนินการ  
 
 

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




