
 

บทที ่1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  ถือเป็นการเสริมสร้างก าลงัใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่วา่จะเป็น “ ก าลงัทรัพย”์ ก าลงัคนและก าลงัทางปัญญาและท่ีส าคญัไดเ้พิ่มอ านาจ
ในการตดัสินใจทางการบริหารงานทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ นบัเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัอนัจะก่อใหเ้กิด
กระบวนการในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ผา่นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และประชาชนและการปกครองทอ้งถ่ินก็จะเป็นมาตรฐานท่ีส าคญัของการพฒันาประชาธิปไตย   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  มุ่งเนน้สาระส าคญัใน  4  แนวทางหลกั 
ไดแ้ก่  แนวทางท่ีหน่ึง  การคุม้ครอง  ส่งเสริมและการขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอยา่งเตม็ท่ี  
แนวทางท่ีสอง  ไดแ้ก่  ลดการผกูขาดอ านาจรัฐเพิ่มอ านาจประชาชนและส่งเสริมการกระจายอ านาจ  
แนวทางท่ีสาม  การท าใหก้ารเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและมีจริยธรรม  และแนวทางท่ีส่ี  ไดแ้ก่  
การท าใหอ้งคก์รตรวจสอบมีอิสระ  เขม้แขง็  และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร          
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  มาตรา 16 และมาตรา 19 บญัญติัให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง ทั้งน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548   ไดก้ าหนดรูปแบบการจดัท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันาสามปี   เพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย 
และเป้าหมายท่ีวางไว ้

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแนวทาง
ของการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
พฒันาในอนาคต โดยไดด้ าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ทั้งในดา้นนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ิน  
เน้ือหาสาระ  กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ ให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตร์จงัหวดั และ
แผนพฒันาอ าเภอ โดยมีเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนให้เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาศยักระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจดัท าเวทีประชาคม ในการระดมความคิดเห็นเพื่อคน้หาปัญหา ความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  และก าหนดอุดมการณ์และทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนร่วมกนัให้มีมิติครอบคลุมภารกิจทุก ๆ ดา้น
ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไวแ้ละ ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย อนัได้แก่  เด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และครอบคลุมพื้นท่ีในทุกหมู่บา้น ในเขตต าบลโคกทราย  



 

การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย วา่
จะพฒันาไปในทิศทางใด ไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมของทอ้งถ่ิน   เพื่อน านโยบายมาสู่การปฏิบติัให้
เป็นรูปธรรม  โดยยึดหลกัการบริหารจดัการท่ีดี  มีความโปร่งใส  ความเป็นไปไดแ้ละประโยชน์สูงสุด
ของชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา  หมายความวา่  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีก าหนด ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง  
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต  โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ  และแผนชุมชน 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปีของตนเอง 
2. เพื่อใหก้ารคน้หาปัญหา  ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และก าหนดอุดมการณ์และทิศทางการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายไดค้รบถว้น 
3. เพื่อใหแ้ผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการท างานท่ีบูรณาการร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ 
 
ข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  เพื่อน ามา
ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยใหน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอ้มูล  น ามาวเิคราะห์เพื่อ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  เพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
4. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  และประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การ
พฒันา 
 ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่อสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน  แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณาอนุมติัและ
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
 
 
 



 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 1.ทอ้งถ่ินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพฒันาท่ีชดัเจน 
 2.ทอ้งถ่ินสามารถจดัสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.แนวทางพฒันาเป็นการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

 
2.1  ข้อมูลพืน้ฐาน 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย   อ าเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลุง  เป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ขนาดกลาง  มีหมู่บา้นจ านวน 13 หมู่บา้นในเขตทอ้งท่ีรับผดิชอบ 

2.1.1) สภาพทัว่ไป 
ท่ีตั้ง   ต าบลโคกทราย เป็นต าบลในเขตการปกครองทอ้งท่ีของอ าเภอป่าบอน จงัหวดั

พทัลุง ประกอบไปดว้ย 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 1 บา้นพรุพอ้เหนือ  หมู่ท่ี 2 บา้นกนัแร่  หมู่ท่ี 3 บา้นหว้ย
ข้ีใต ้ หมู่ท่ี 4 บา้นป่าไมไ้ผ ่ หมู่ท่ี 5 บา้นหวัควน  หมู่ท่ี 6 บา้นควนเพง็  หมู่ท่ี 7 บา้นควนแหวงออก  หมู่ท่ี 
8 บา้นควนปอม หมู่ท่ี 9 บา้นควนหินแท่น  หมู่ท่ี 10 บา้นหนองผกับุง้  หมู่ท่ี 11 บา้นควนแหวงตก  หมู่ท่ี 
12 บา้นพรุพอ้ใต ้ หมู่ท่ี 13 บา้นชายหาญ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ี
ใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดกบั  ต าบลทุ่งนารี  อ าเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลุง 
  ทิศใต ้    ติดกบั  ต าบลคูหาใต ้ อ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา 
  ทิศตะวนัออก   ติดกบั  ต าบลดอนทราย  อ าเภอปากพะยนู  จงัหวดัพทัลุง 
  ทิศตะวนัตก   ติดกบั  ต าบลทุ่งนารี  อ าเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลุง 
 

                           สภาพพืน้ท่ี      เป็นท่ีเนินและท่ีราบลุ่มกระจายทัว่ไปมีล าคลองไหลผา่น 
เนือ้ท่ี   โดยประมาณ   94.28   ตารางกิโลเมตร  
ประชากร  ทั้งส้ิน    10,251   คน    แยกเป็นชาย    5,046    คน    หญิง    5,205    คน 

 จ านวน 3,286  ครัวเรือน  จ าแนกไดด้งัน้ี  
   หมู่ท่ี 1 บา้นพรุพอ้เหนือ  จ านวน    261  ครัวเรือน 
   หมู่ท่ี 2 บา้นกนัแร่  จ านวน    157  ครัวเรือน 

หมู่ท่ี 3 บา้นหว้ยข้ีใต ้             จ านวน    459  ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 4  บา้นป่าไมไ้ผ ่  จ านวน    273   ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 5  บา้นหวัควน  จ านวน    273  ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 6  บา้นควนเพง็  จ านวน    277  ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 7  บา้นควนแหวงออก           จ  านวน     293     ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 8  บา้นควนปอม  จ านวน   235  ครัวเรือน 
หมู่ท่ี  9   บา้นควนหินแทน่           จ านวน    382  ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 10  บา้นหนองผกับุง้              จ านวน   140  ครัวเรือน 



 

หมู่ท่ี 11 บา้นควนแหวงตก จ านวน  231    ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 12 บา้นพรุพอ้ใต ้  จ านวน  195    ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 13 บา้นชายหาญ  จ านวน 110    ครัวเรือน 
 

2.1.2)  สภาพทางเศรษฐกจิ 
สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรข้ึนกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น

หลกัรองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย   
  ข้อมลูทรัพยากรด้านการเกษตร    ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของต าบลโคกทราย  
มีการปลูกยางพารา   ขา้ว   ไมผ้ล  ไมย้นืตน้   พืชผกั /  พืชไร่    

พันธ์ุข้าวท่ีนิยมปลูก  คือ ขา้วเล็บนก, ขา้วเฉียง, ขา้วชยันาท ,ขา้วขาวเบตง และขา้ว 
มาเลแดง  

หน่วยธุรกิจ     ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย โรงสีขา้ว    2 โรง  ร้านซ่อม
จกัรยานยนต ์ 2 ร้าน  สถานท่ีจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง  6  แห่ง  , ฟาร์มเล้ียงไก่  9  แห่ง, ฟาร์มเล้ียงหมู 15 
แห่ง ( ขอ้มุลจากส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย ) 

2.1.3) สภาพทางสังคม 
การศึกษา ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย  จ าแนกได ้ดงัน้ี  

ระดับอนุบาล  จ านวน 4  แห่ง ประกอบดว้ย   
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นพรุพอ้  (หมู่ท่ี  12) 

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัโคกทราย (หมู่ท่ี 12 ) 
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัควนแสวง (หมู่ท่ี  7) 
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัควนเพง็ (หมู่ท่ี 10 )  

    ระดับประถมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย 
โรงเรียนวดัพรุพอ้ (หมู่ท่ี 12)    
โรงเรียนวดัโคกตะเคียน (หมู่ท่ี 3)  
โรงเรียนบา้นควนหินแท่น (หมู่ท่ี 9)  
โรงเรียนบา้นควนแหวง (หมู่ท่ี  7)  
โรงเรียนวดัควนเพง็ (หมู่ท่ี 6)  

- ศูนยก์ารเรียนชุมชน (ศรช)     1    แห่ง (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5) 
- ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการเกษตร (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ) 



 

สถาบันและองค์กรทางศาสนาวดั  4  แห่ง ประกอบดว้ย 
 วดัพรุพอ้ (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 12)   
 วดัโคกทราย (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 12) 

วดัควนแสวง (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7)  
วดัควนเพง็ (ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6)  

  การสาธารณสุข  
สถานพยาบาลทั้งของรัฐ เอกชน ในเขตต าบลโคกทราย จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
  สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม (หมู่ท่ี 8)  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านควนเพง็ (หมู่ท่ี 6) 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพรุพ้อ (หมู่ท่ี 12) 

อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้ า  ร้อยละ  100 
2.1.4)  การบริการพืน้ฐาน 

การคมนาคม     มีถนนเช่ือมต่อภายในหมู่บา้นครบทุกหมู่บา้นแต่ส่วนมากยงัเป็นถนน
ลูกรังและหินผ ุมีถนนลาดยางเช่ือมต่อถนนเอเชีย (หมายเลข 4)  
                 การไฟฟ้า ประชากรไดใ้ชก้ระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บา้น  แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน 
   ศักยภาพในต าบล 

 ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1) จ านวนบุคลากร 

โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบไปดว้ย ฝ่ายนิติ
บญัญติัหรือฝ่ายสภา  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายราชการประจ า 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทรายประกอบดว้ยสมาชิก  26 คน 

ผู้บริหารท้องถิน่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงจากประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดไ้ม่เกิน 2 คน และอาจ
แต่งตั้งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดไ้ม่เกิน 1 คน ซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ทรายไดแ้ต่งตั้งครบตามจ านวนดงักล่าว 

ฝ่ายราชการประจ า 
ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

 เป็นต าแหน่งประจ าสูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีจ  านวน 1 คน 
ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
              -   จ านวนบุคลากร      7    คน 
ส่วนการคลงั 

-    จ านวนบุคลากรในส่วนการคลงั    5   คน 
ส่วนโยธา 
 -   จ านวนบุคลากรในส่วนโยธา  3  คน 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 -จ านวนบุคลากรในส่วนการศึกษาฯ   5  คน 
2) รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

-  ประจ าปีงบประมาณ  2554  ทั้งส้ิน จ านวน  23,352,091.84  บาท  แยกเป็น 
-  รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง  923,168.19 บาท 
-  รายไดท่ี้ส่วนราชการต่างๆจดัเก็บให้   13,220,348.65  บาท 
-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  9,208,575  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1 หลกัและแนวคิดในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

3.1.1) ทศิทางการพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที ่11  (พ.ศ. 2555-2559) 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกนัต่อการ
เปลีย่นแปลง” 
                        ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
                        การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีประเทศตอ้งเผชิญในช่วงแผน ฯ  11  แนวทางการสร้างภูมิคุม้กนั
ใหป้ระเทศพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ ช้ีใหเ้ห็นถึงจุดเนน้ส าคญัท่ีควรค านึงในการ
พฒันาประเทศระยะต่อไป  ดงัน้ี 

1. เร่งสร้างความสงบสุขใหส้ังคม  โดยร่วมมือกนัสร้างสังคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  ส่งเสริม
การขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนัทั้งสังคม  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างภาคราชการ  การเมือง  และประชาสังคมใหเ้ขม้แขง็  ภายใตห้ลกัประชาธิปไตยท่ี
ถูกตอ้ง  เหมาะสมเป็นท่ีเช่ือมัน่และไวว้างใจของประชาชน 

2. มุ่งพฒันาคนใหมี้คุณภาพ  เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศใหม้ัน่คงและสามารถแข่งขนักบั
ประเทศต่าง ๆ ในโลกไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พฒันาความสามารถ  สติปัญญาและจิตใจ  ใหพ้ร้อม
ส าหรับการพฒันาประเทศสู่สังคมฐานความรู้ 

3. เพิ่มชนชั้นกลางใหมี้การกระจายทุกพื้นท่ีของประเทศ เพราะชนชั้นกลางเป็นก าลงัส าคญัในการ
ประสานประโยชน์และพฒันาประเทศท่ีมีความสมดุลพร้อมทั้งส่งเสริมใหทุ้กชนชั้นรู้จกัหนา้ท่ี
ของตนเอง  และร่วมกนัพฒันาสังคมไทยใหเ้จริญกา้วหนา้และน่าอยู ่

4. พฒันาภาคเกษตรใหค้งอยูก่บัสังคมไทยและผลิตอาหารให้เพียงพอส าหรับทุกคน  เร่งพฒันา
ความสามารถของเกษตรกรในการผลิตพืชอาหารท่ีมีคุณภาพในปริมาณมากพอท่ีจะเล้ียงดูคนใน
ประเทศ  และส่งเป็นสินคา้ออกสนองความตอ้งการของประเทศต่าง ๆ สามารถเป็นผูน้ าการผลิต
และการคา้ในเวทีโลก  รวมทั้งรักษาความโดดเด่นของอาหารไทยท่ีต่างประเทศช่ืนชอบ 

5. ปรับปรุงการบริหารจดัการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพฒันาประเทศในอนาคต  เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ท าใหก้าร
พฒันาประเทศ  สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นช่วงแผนฯ  11  ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

โดยมียุทธศาสตร์การพฒันาทีส่ าคัญในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบับที ่11  ดังนี ้
                  1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
                  2.ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื 
                  3.ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
                  4.ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
                  5.ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
                  6.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
3.1.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัพทัลุง 
วสัิยทศัน์จังหวดัพทัลุง  (VISION)   
                  “เมืองเกษตรย ัง่ยนื  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี” 
ประเด็นยทุธศาสตร์  เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรและ
ผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
                   เป้าประสงค์  เพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้ทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจาก
การเกษตรและผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน 
                   กลยุทธ์ 
                   1.ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินคา้เกษตร  สินคา้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและผลิตภณัฑ์ชุมชน
ใหมี้ปริมาณและคุณภาพกบัความตอ้งการของตลาด 
                   2.สร้างมูลค่าให้กบัสินคา้เกษตร  สินคา้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและผลิตภณัฑ์ชุมชน  โดยการ
รวบรวม  เก็บรักษา  แปรรูป  กระจายผลผลิตการบรรจุภณัฑ์  และสร้าง  Brand  ของสินคา้ให้เป็นท่ี
ยอมรับของตลาด 
                   3.ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
ผลิตภณัฑชุ์มชน 
                   4.ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ไปสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการ 
                   5.ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
                   6.ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตและใชพ้ลงังานทางเลือก  โดยการปลูกพืชพลงังาน  และใช้
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและครัวเรือน 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2  พฒันาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
                            เป้าประสงค์  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีมีมาตรฐานภายใตก้ารมีส่วนร่วมและสร้าง
รายไดท่ี้ย ัง่ยนืสู่ชุมชน 
                            กลยทุธ์ 
                           1.พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  ผลิตภณัฑ ์ และระบบบริการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและมี
มาตรฐาน 
                           2.พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว 
                           3.พฒันาระบบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ 
                           4.พฒันาดา้นการตลาด  และประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
                      เป้าประสงค์ 
                      1.คนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพ ศกัยภาพ  ความสามารถในการแข่งขนั รู้เท่ากนั
การเปล่ียนแปลงสู่สังคมฐานความรู้ 
                     2.ประชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติและไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ 
                    3.ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ครัวเรือนยากจน  และผูด้อ้ยโอกาสมีหลกัประกนัดา้นความมัน่คงในชีวิต
และมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
                   4.ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเขม้แข็ง มีความสามารถในการบริหารจดัการชุมชนและพึ่งตนเอง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ควบคู่กบัการสืบสาน  อนุรักษ ์ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                  5.สังคมมีความมัน่คง  ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ปราศจากอบายมุขและส่ิงเสพติดมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีไปสู่สังคมสงบสุข 
                    กลยุทธ์ 
                   1.สร้างภูมิคุม้กนัให้คนในสังคมมีคุณธรรม  จริยธรรม  เอ้ืออาทร  มีจิตส านึก  รู้คุณค่าและ
ด าเนินชีวติตามเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินความเป็นไทย 
                   2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนเขา้ถึงการศึกษาทุกระดบัทั้งในและนอกระบบ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
                  3.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีพฒันาในการแกไ้ขปัญหา
และชุมชน 
                 4.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
                 5.พฒันาระบบบริการดา้นสุขภาพ 
                 6.ส่งเสริมการพฒันาสังคม  และการจดัสวสัดิการสังคมอยา่งทัว่ถึง  เพื่อความมัน่คงทางสังคม 



 

                 7.พฒันาทกัษะฝีมือและศกัยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  ตลอดจนส่งเสริมด้านแรงงาน
สัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 
                 8.ส่งเสริมสนบัสนุนทุกภาคส่วน  ในการพฒันาการกีฬาทุกระดบั 
                 9.เพิ่มประสิทธิภาพ  การป้องกนัภยัพิบติัและปราบปรามอาชญากรรม  ยาเสพติด  และอบายมุข
เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน 
                       เป้าประสงค์ 
                        1.คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี  โดยการมีส่วนร่วม
ของเอกชน  ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
                       2.การจดัการท่ีดินของรัฐเพื่อการใชป้ระโยชน์ของประชาชนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
                      กลยุทธ์ 
                      1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
                      2.รักษาฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าไมแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการ
ปลูกไมเ้ศรษฐกิจ 
                    3.การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและลุ่มน ้าแบบรูณาการ สร้างความเป็นเอกภาพในกลไกการ
บริหารจดัการน ้ าของลุ่มน ้ าย่อยให้เกิดประสิทธิผลเพียงพอต่อความตอ้งการ  รวมทั้งมีระบบเตือนภยั 
ป้องกนัอุทกภยัและภยัแลง้ 
                   4.ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ  รวมถึงการส่งเสริมการน ามาใชป้ระโยชน์
ซ ้ าหรือหมุนเวยีน 
                  5.คุม้ครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความส าคญัเชิงนิเวศน์เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพรวมทั้งการพฒันาการใชป้ระโยชน์จากฐานชีวภาพอยา่งย ัง่ยนื 
                 6.การจดัท่ีดินท ากินใหป้ระชาชนอยา่งเหมาะสมเป็นธรรมตามสภาพจริงในพื้นท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  เสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
                เป้าประสงค์ 
                 1.บุคลากรภาครัฐน านโยบายและกฎหมายไปใชพ้ฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 2.บุคลากรภาครัฐปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง  มีระเบียบวนิยัและจรรยาบรรณ 
                 3.การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่อสังคมอยา่งถูกตอ้งและเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก 
                 4.ประชาชนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผดิชอบ และไดรั้บบริการท่ีดีมีคุณภาพ 
                 5.ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 



 

              กลยุทธ์ 
              1.ส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณ  สร้างจิตส านึกและเพิ่มสมรรถนะ  ให้แก่
บุคลากรภาครัฐในการน านโยบายและกฎหมายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
              2.เพิ่มประสิทธิภาพการเขา้ถึงและการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐตาม  พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ ดว้ย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 
       3.1.3  นโยบายการพฒันาของอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  

วสัิยทศัน์  : สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจชุมชนดี 
พนัธกจิ 
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและภูมิ
ปัญญาของทอ้งถ่ิน 
2.ปรับปรุงและพฒันาระบบตามการบริหารจดัการตลอดจนความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
3.ใหก้ารสงเคราะห์คนชรา ผูพ้ิการ ผูด้ว้ยโอกาสในสังคม และพฒันาเด็กเยาวชนและสตรีเพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดีในสังคม 
4.จดัให้มีปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
5.ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  ตลอดจนผลิตภณัฑชุ์มชน 
เป้าประสงค์ : เพิ่มมูลค่าผลผลิต และรายไดด้า้นการเกษตร ตลอดจนผลิตภณัฑชุ์มชน 
กลยุทธ์  1.ส่งเสริมและพฒันาการเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตลาด 
       2.ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยขยายพื้นท่ีปลูกและให้ความรู้ฝึกอบรมการปลูกปาล์ม
น ้ามนัท่ีถูกตอ้ง 
       3.สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       4.สนบัสนุนการผลิตโดยใชพ้ลงังานทางเลือก,วสัดุเหลือใช้  ตลอดจนผลิตปัจจยัท่ีจ  าเป็นใน
ภาคเกษตร อาทิ  ปุ๋ยชีวภาพ  เป็นตน้  เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
       5.สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินคา้การเกษตร  ไดแ้ก่  ยางพารา  ขา้ว  สุกร  ปลา  โค  ผกั  ผลไมแ้ละ
ผลิตภณัฑชุ์มชนโดยการเก็บรักษา  การแปรรูปผลิตภณัฑ ์
       6.สนับสนุนศูนย์จ  าหน่ายสินคา้  ผลผลิตทางการเกษตร  และตลาดกลางรับซ้ือผลิตภณัฑ์
การเกษตร 



 

      7.จดัตั้งศูนยป์ระสานการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัภาคการเกษตรประจ าต าบล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
สถานทีท่่องเทีย่วให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ :  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์มีมาตรฐาน สถานท่ีท่องเท่ียวมีคุณภาพ สร้างรายไดสู่้ชุมชน 
กลุยุทธ์ :  1.อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่หมี้คุณภาพและมีมาตรฐาน 
          2.พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่  โดยปรับปรุงภูมิทศัน์/จดัสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ตลอดจน
สนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว 
         3.พฒันาความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการการท่องเท่ียว 
         4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยทุกภาคส่วน 
         5.พฒันาแหล่งท่องเท่ียวดา้นการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ 
เป้าประสงค์ : 1.ทรัพยากรธรรมชาติไดรั้บการพฒันา ฟ้ืนฟูภายใตก้ารมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
                 2.คืนระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีกลบัสู่ธรรมชาติ 
กลยุทธ์ :   1.ส่งเสริมการปลูกป่าไมท้ัว่ไปและป่าชายเลน 
              2.การจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้าเพื่อการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
             3.ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งน ้าธรรมชาติใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 
             4.เพิ่มปริมาณสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติและทะเลสาบ 
             5.ป้องกนัและรักษาคุณภาพน ้าไม่ใหเ้ส่ือมโทรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาคนให้มีคุณภาพเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยทีด่ี 
เป้าประสงค์ : 1.คนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  มีศกัยภาพรู้เท่าทันสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลง 
               2.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ 
               3.มีศูนยกี์ฬาทีมีมาตรฐาน มีกิจกรรมด้านกีฬา  ส่งเสริมความรัก สามคัคี มีน ้ าใจเป็น
นกักีฬา 
              4.สังคมมีความมัน่คง  ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นปราศจากอบายมุขส่ิงเสพติด 
กลยุทธ์  :    1.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 
   2.ขยายโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงและมีคุณภาพ 



 

   3.พฒันาองคค์วามรู้ ฝีมือและศกัยภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รองรับการแข่งขนัดา้น
แรงงาน 
  4.ส่งเสริม พฒันาคุณธรรม จริยธรรม เอกลกัษณ์ความเป็นไทย  ตลอดจนการสืบทอด
ศิลปะ ประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  5.เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของประชาชน  โดยการส่งเสริมการตรวจสุขภาพ การ
ป้องกนัโรคต่าง ๆ  
  6.ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี สร้างความรัก สามคัคี ความมี
น ้าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ 
  7.ส่งเสริมการท าแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  8.ส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส  ไดรั้บการบริการและ
สวสัดิการสังคมอยา่งทัว่ถึง 
  9.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและเสริมสร้างความมัน่คง
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นโดยประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม 
  10.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ :  1.บุคลากรภาครัฐน านโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไปใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
     2.บุคลากรภาครัฐปฏิบติัหนา้ท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ  และมีจรรยาบรรณท างาน 
     3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของรัฐ 
   4.ผูน้ าชุมชนมีศกัยภาพในการพฒันา  มีองค์ความรู้ท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
   5.ส่วนราชการมีการบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรภายใตข้อ้จ ากดัไดคุ้ม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
กลยุทธ์  :    1.เพิ่มศกัยภาพ สมรรถนะในการปฏิบติังานแก่บุคลากรภาครัฐ  เจา้หนา้ท่ี ลูกจา้งโดยการ
ฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน และให้องคค์วามรู้ท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
  2.ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
  3.สร้างความรู้  ความเขา้ใจแก่ประชาชนในสิทธิและหนา้ท่ีตลอดจนกฎหมายท่ีควรรู้ 
  4.ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้สามารถแสดงความคิดเห็นมีส่วน
ร่วมในการคิด  ท า  และรับผดิชอบการด าเนินงานภาครัฐ 
  5.เพิ่มศกัยภาพแก่ผูน้ าชุมชน โดยการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 



 

  6.ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั  
คุม้ค่า 

3.1.4 นโยบายการพฒันาของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดนโยบายในการพฒันาไว้  ดังน้ี 
1.ด้านเศรษฐกจิ 
โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิในชุมชน โดยยึดหลกัความพอเพยีง และส่งเสริม
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
1.1 ส่งเสริมการพฒันาอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและศกัยภาพของประชาชน
ในชุมชน 
1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ตามศกัยภาพของ
ชุมชน  
1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนช่องทางในการเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายใหก้บัประชาชน 
1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตสินคา้การเกษตรท่ีมีคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด (ขา้ว ยางพารา ปาลม์น ้ ามนั) และพืชอ่ืนๆ  
2.ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน 
โดยพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย สู่เทศบาลท่ีมาตรฐาน ดา้นสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออ านวยความสะดวก สบายใหก้บัพีน่อ้งประชาชน ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 
2.1 พฒันาปรับปรุงการผลิต และจ าหน่ายน ้าประปาใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกทราย สู้เทศบาลโคกทราย ในอนาคต 
2.2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ป้านสัญญาณจราจรและทางระบายน ้าใหไ้ดม้าตรฐาน  
2.3 ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะใหมี้ความสวา่งครอบคลุมทัว่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของพี่นอ้งประชาชน 
2.4 ท าการขดุลอกคูคลอง และทางระบายน ้าทุกสายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยั
ธรรมชาติ 
3. ด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ีการกฬีาและนันทนาการ ซ่ึงมีแนวทางดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาในทุกระดบัใหมี้คุณภาพ 
3.2 อนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใหค้งอยูสื่บไป 
3.3 พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพ 
3.4 ส่งเสริมสนบัสนุน การกีฬา และนนัทนาการใหแ้ก่นกัเรียนประชาชนในทอ้งถ่ิน 
3.5 จดัเชิดชูเกียรตินกักีฬาของต าบล 
4. ด้านสังคมและการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 



 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันา 
 ปัจจยัและสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาในมิติ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา  ทั้งน้ีการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีผา่นมา ไดด้ าเนินการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยสามารถ
ประเมินสถานภาพปัญหาในดา้นต่างๆ คือ ปัญหาด้านการบริหาร ปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาดา้นการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นคมนาคม ปัญหาดา้น
การเกษตร ปัญหาด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านกีฬา ปัญหาด้านการสงเคราะห์ ปัญหาด้านการพฒันา
บุคลากร ปัญหาด้านศาสนาและวฒันธรรม ปัญหาด้านการส่งเสริมการลงทุน ปัญหาด้านการพฒันา
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัญหาดา้นสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันา 

ช่ือปัญหา 
สภาพปัญหา 

1.ปัญหาดา้นการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว
และเศรษฐกิจ 
 
 
2. ดา้นการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
3. ปัญหาดา้นการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
4. ปัญหาดา้นการศึกษา 
 
 
 
 
5. ดา้นสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

-ปัญหาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
-ปัญหาท่ีดินท ากิน 
-ปัญหาไม่มีอาชีพเสริม 
-ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ 
-ปัญหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ผลผลิตการเกษตรตกต ่า 
-ปัจจยัการผลิตราคาสูง 
-ผลผลิตราคาตกต ่า 
-ขาดการแปรรูป 
-ปัญหาศตัรูพืช 
-ปัญหาน ้าท่วม 
 
-ขาดศูนยก์ลางการซ้ือขายสินคา้ 
-ขาดความรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 
-ระบบการศึกษาภายในต าบลยงัไม่เท่าทนัภายนอก 
-ขาดเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  อุปกรณ์การสอน 
-ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
-ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่ไดม้าตรฐาน 
 
-ปัญหาโรคเร้ือรัง เบาหวาน ความดนั 
-ปัญหาสารพิษตกคา้งในร่างกาย 
-บุคลากรดา้นสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
-ขาดแหล่งน ้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 
-ปัญหาสารพิษจากการประกอบอาชีพ 
-ปัญหาสุขภาพอนามยั 
 
 
 



 

 
ช่ือปัญหา 

 
สภาพปัญหา 

6. ปัญหาดา้นกีฬา 
 
 
7. ปัญหาดา้นการสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
8. ปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากร 
 
 
9. ปัญหาดา้นศาสนาและวฒันธรรม 
 
 
 
10.  ดา้นสังคม 
 
 
 
11.  ปัญหาดา้นคมนาคม 
 
 
 
 
 
 

-ปัญหางบประมาณในการแข่งขนักีฬา 
-ปัญหาความต่อเน่ืองในการพฒันากีฬา 
-ขาดสถานท่ีในการออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
-กลุ่มเป้าหมายไม่ยนิยอมในการเปิดเผยตวั 
-การสังคมสงเคราะห์ไม่ครอบคลุมทุกดา้น 
-ทางสังคมสงเคราะห์ยงัไม่มีมาตรการในการตรวจสอบสภาพ
ขอ้เทจ็จริง 
-ปัญหาการไม่ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม 
 
-บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหาร 
 
-ขาดการมีส่วนร่วมในประเพณีทอ้งถ่ิน 
-การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติให้ทนัสมยัโดยลืมวฒันธรรมท่ีดีงาม 
-การพฒันาจิตใจ  ศาสนา ประเพณี 
 
-ปัญหาการไม่เคารพกฎหมาย 
-ขาดอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภยั 
-บุคลากรขาดความช านาญในการบรรเทาสาธารณภยั 
 
-เส้นทางคมนาคม เป็นหลุม เป็นบ่อ 
-การระบายน ้าคูขา้งถนน 
-เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
-แสงสวา่งในเส้นทางคมนาคมและจุดอนัตราย 
 
 
 



 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
12. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
13. ปัญหาดา้นการบริหาร 
 
 
 
 
14. ปัญหาดา้นการพฒันาเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 
 
 

-ไม่มีพื้นท่ีทิ้งและก าจดัขยะท่ีเหมาะสม 
-ไม่มีการแยกขยะจากครัวเรือน 
-ขาดภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสม 
-ขาดยานพาหนะในการจดัเก็บขยะ 
 
 
-ประชาชนยงัไม่ต่ืนตวัเท่าท่ีควรในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 
-การขาดจิตส านึกของการเป็นพลเมือง 
 
 
-ขาดศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 
-ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นช านาญดา้นสารสนเทศ 
-บุคลากรท่ีมีอยูย่งัไม่มีความรู้ดา้นสารสนเทศ 
-ขาดอุปกรณ์ดา้นสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 
 

ประเด็นกลยุทธ์  ต าบลโคกทราย  อ าเภอป่าบอน   จังวดัพทัลุง 
โอกาส 

-นโยบายรัฐบาล  นโยบายจงัหวดั เอ้ือต่อการพฒันาโดยมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาความยากจน   
-ทางหลวงแผน่ดินเช่ือมต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดกบัจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การท่องเท่ียว  การคา้ปลีก-ส่งของภาคใต ้
 
อุปสรรค 
-ราคาพืชผลทางการเกษตรข้ึนอยูก่บัภาวะตลาด และพอ่คา้คนกลางเป็นผูก้  าหนด ขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
ต่อรองราคา 
-ขาดแหล่งเงินทุน  ,นกัลงทุนไม่กลา้เส่ียงท่ีจะมาลงทุนในพื้นท่ี 
-ภยัธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ  ดา้นเกษตรกรรม 
 
จุดแข็ง 
-มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย  เช่น  ขา้วและยางพารา ฯลฯ 
-ดา้นปศุสัตว ์ นิยมเล้ียง  โคพื้นเมือง ,โคเน้ือ ,หมู,ไก่พื้นเมือง,เป็ด 
-มีแหล่งน ้าทางธรรมชาติ  ล าคลอง  หว้ย  มีน ้าไหลตลอดปี 
-มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติไดแ้ก่  ทะเลพระ 
-ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
-การบริหารงานจดัการองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
-องคก์รมีการรวมกลุ่ม 
จุดอ่อน 
-ขาดระบบการจดัการตลาด 
-ขาดการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว 
-ขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ประชาชนไม่นิยมลงทุนในทอ้งถ่ิน 
 
 
 



 

บทที่  4 

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
 
4.1 วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 “สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ คุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจชุมชนดี”  
4.2 พันธกิจ ( Mission ) การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา สาธารณสขุ ตลอดจนการอนรัุกษ์ ศิลปวฒันธรรมอนัดงีามและภมูิ

ปัญญาของท้องถ่ิน 
 2.ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการ ตลอดจนความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ

ของประชาชน 
 3.ให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ ด้วยโอกาสในสงัคม และพฒันาเดก็เยาวชนและสตรีเพื่อคณุภาพ

ชีวิตทีด่ีในสงัคม 
 4.จดัให้มี ปรับปรุงและพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณปูโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ตอ่ความต้องการของประชาชน 
 5.สง่เสริมและสนบัสนนุกลุม่อาชีพตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชนในท้องถ่ิน 
4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา( Goals ) 
      1.พฒันา  ปรับปรุง  ซอ่มแซม  บ ารุงรักษา  โครงสร้างพืน้ฐานระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
       2.เสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
       3.สง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้โดยเฉพาะผู้สงูอาย ุ ผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 
       4.สง่เสริมกิจกรรมด้านสาธารณสขุ 
       5.สนบัสนนุภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 
      6.สนบัสนนุด้านการศกึษาทกุระบบให้สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศกึษา 
      7.สนบัสนนุให้ประชาชน เยาวชนเลน่กีฬา ออกก าลงักายเพื่อให้มีสขุภาพอนามยัที่ดีขึน้ 
      8.อนรัุกษ์ศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยูส่บืไป 
    9.อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความยัง่ยืน 
   10.บริหารจดัการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาลและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพฒันา  และการพฒันาท้องถิน่ 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  

สะพาน ครูะบายน า้ 
2.ก่อสร้างและปรับปรุงแหลง่น า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค
และเพ่ือการเกษตร 
3.ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 

ส านกังานปลดั ,สว่นการคลงั  , สว่นโยธา  ,ส่วนการศกึษา
องค์การบริหารสว่นต าบลควนขนนุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
2. การพฒันาคณุภาพชีวิต 1. สง่เสริมการลงทนุและการพฒันา 

2. สง่เสริมการพฒันาด้านการเกษตร การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์และการตลาด 
3. สง่เสริมสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห์ 
4. สง่เสริมและพฒันาด้านสาธารณสขุ 
5. การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 ส านกังานปลดั,สว่นการคลงั ,สว่นโยธา , สว่นการศกึษา 
องค์การบริหารสว่นต าบลควนขนนุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
3. การพฒันาด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา
ศลิปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. สง่เสริมและพฒันาการศกึษา 
2. สง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 
3. อนรัุกษ์และสง่เสริมศาสนาศลิปวฒันธรรมอนัดีงาม 
จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 ส านกังานปลดั,  สว่นการคลงั ,สว่นโยธา  ,ส่วนการศกึษา 
องค์การบริหารสว่นต าบลควนขนนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

1.สง่เสริมและสนบัสนนุการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
2. การควบคมุมลพิษจากขยะ  น า้เสีย ฝุ่ นละออง ก๊าซ
และกลิ่น 
3. การบริหารจดัการน า้อยา่งเป็นระบบ 
4. สง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

ส านกังานปลดั ,สว่นการคลงั  ,สว่นโยธา  ,สว่นการศกึษา 
 องค์การบริหารสว่นต าบลควนขนนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ยทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 
5. การพฒันาและสง่เสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1.การพฒันาประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบักระบวนการประชาสงัคม 
2. การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ท้องถ่ิน 
 
 

ส านกังานปลดั  ,สว่นการคลงั ,สว่นโยธา  ,ส่วนการศกึษา 
องค์การบริหารสว่นต าบลควนขนนุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ 6 
การน าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัตแิละการตดิตาม

ประเมินผล 
   
วิธีตดิตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
องค์กรท่ีรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ  28   ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งตัง้
คณะกรรมการ  ซึง่องค์การบริหารสว่นต าบลโคกทราย ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ท่ี  005 / 2556  ลงวันท่ี  4 มกราคม 2556  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการดงันี ้
 เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  ข้อ  28  จึงแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกทราย  ประกอบด้วย 
  1.นายด ารง  ฉนัทจิตต์ ผอ.ร.ร.วดัพรุพ้อ  ประธานกรรมการ 
  2.นายบญุยงค์  ทองศรีจนัทร์ สมาชิก สภา อบต. กรรมการ 
  3.นายบญุยงค์  วนัทอง  สมาชิก สภา อบต. กรรมการ 
  4.นายประสาร  สดุสขุ  สมาชิก สภา อบต. กรรมการ 
  5.นายวชัรินทร์  ปิเล่ียน  ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
  6.นายช านาญ  ขนุจ านงค์ ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 

  7.นางดวงใจ  เพ็ชรคงทอง นกัพฒันาชมุชน อ.ป่าบอน กรรมการ 
  8.นางสฟุอง  คงพลู  ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
  9.นายวิเชียร  นาศรี  ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
  10.หวัหน้าส านกัปลดั      กรรมการ 

  11.หวัหน้าสว่นการคลงั             กรรมการ/เลขานกุาร 

ฯลฯ 

  ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี ้

  1.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  2.ด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพฒันา 



 

  3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่
ผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอตอ่สภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้  
ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี  ทัง้นีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสิบวนั 
  4.แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชว่ยปฏิบตังิานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


