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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
......................................................... 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
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ทิศเหนือ ติดกับต าบลหนองแรต , ต าบลจะรัง   อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
ทิศใต้              ติดกับต าบลบาโลย    อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
ทิศตะวันออก    ติดกับต าบลสาบัน , ต าบลตอหลัง   อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
ทิศตะวันตก      ติดกับต าบลมะนังยง   อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอมีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม  4,381.25 ไร่ (7.73  ต.ร.ก.ม.)  

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอยะหริ่ง ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  23  กิโลเมตร 
  

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ มีลักษณะเป็นแบบลูกคลื่น  คือเป็นที่
ราบและราบลุ่มสลับไปกันทั้งต าบล  โดยพื้นที่ราบส่วนใหญ่จะเป็นพื้นทางการเกษตร 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีสองฤดูคือ ฤดูฝนสองระยะ คือระยะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาเอาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน เข้ามาท าให้มีฝนตกชุกตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม และระยะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งอิทธิพลจากความกดอากาศ และพายุหมุนโซนร้อนที่พัดมาจากอ่าวไทย ท าให้ฝนตกชุกช่วงเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ปริมาณฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนประมาณ ๖๐๐ มิลลิเมตร ต่ าสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ประมาณ ๔๕ มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส ภูมิอากาศเป็นแบบ
มรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๒ ฤดู ได้แก่  

(๑)  ฤดูฝน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเล
อันดามัน และมหาสมุทรอินเดียเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  อีกช่วงหนึ่งก็คือ
ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุกอีกในเดือน
พฤศจิกายนถงึเดือนมกราคม  

(๒) ฤดูร้อน ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้ 
ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์มีระดับน้ าใต้ดินอยู่ตลอดในระยะลึก

ประมาณ2 - 5  เมตร ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม่สามารถปลูกพืชไม้ผลที่สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ ๓  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ เช่นทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ เนื่องจากดินไม่สามารถกักเก็บน้ าและไม่สามารถรักษา
ความชุ่มชื่นของหน้าดินได้ไว้ได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด  และพืชที่ทนต่อความ
แห้งแล้ง เช่น ระก า ต้นปาล์ม ไผ่ตงลืมแล้ง เป็นต้น 
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 2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1 บ้านตันหยงดาลอ 
 หมู่ที่ 2 บ้านตือระ 
 หมู่ที่ 3 บ้านต ามะสู 
 หมู่ที่ 4 บ้านยือริง 
 หมู่ที่ 5 บ้านจาบังโตะกู 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ แบ่งเขตเลือกตั้ง 5 เขต มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงดาลอ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจ านวน 1 คน ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 6 คน จาก 10 คน (ว่าง 4 ต าแหน่ง)   
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนและประชากร 
 

ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 

2559 2560 2561  
1 ตันหยงดาลอ 195 200 210  
2 ตือระ 89 90 91  
3 ต ามะสู 190 196 199  
4 ยือริง 89 95 97  
5 จาบังโตะก ู 216 218 220  

รวม 779 799 817  
 
ประชากร 

 
 

หมู่ที่ 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร  

หมายเหตุ 
2559 2560 2561 

ขาย หญิง ขาย หญิง ขาย หญิง  
1 ตันหยงดาลอ 421 457 424 472 422 473  
2 ตือระ 245 243 244 243 240 242  
3 ต ามะสู 330 346 324 344 330 344  
4 ยือริง 201 183 208 191 214 191  
5 จาบังโต๊ะก ู 461 465 458 469 464 464  
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า 18 ปี 611 536 1,147 
อายุ 18-60 ปี 917 947 1,864 
อายุ มากกว่า 60 ปี 141 231 372 

รวม 1,669 1,714 3,383 
 

 (ข้อมูลประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2561) 
 
 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา 3   แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ ที่ตั้งหมู่ที่ 1 
2.โรงเรียนบ้านตือระ ที่ตั้งหมู่ที่ 2 3.โรงเรียนบ้านยือริง ที่ตั้งหมู่ที่ 4 
   -  โรงเรียนตาดีกาประจ ามัสยิดจ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตาดีกาหมู่ที่ 1-5 
    -  โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน+สามัญ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านส่งเสริมศาสน์  
   -  โรงเรียนเอกชนระดับประถมวัย จ านวน 1 แห่ง  
   -   สถาบันปอเนาะ จ านวน 3 แห่ง  
    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ที่ตั้งหมู่ที่ 3 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ที่ตั้งหมู่ท่ี 5 

 

  4.2 สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง 
   ที่ตั้งหมู่ท่ี 1 บ้านตันหยงดาลอ ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 
  4.3 อาชญากรรม 
   -อาชญากรรมในพื้นที่ต าบลตันหยงดาลอ ส่วนใหญ่เป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ร าคาญมากกว่าการก่ออาชญากรรมในลักษณะที่รุนแรงหรือความผิดที่ร้ายแรง 
  4.4 ยาเสพติด 
   -ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สาเหตุหลักเกิดจากที่เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษา การว่างงาน 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรม สั่งสอน ดูแลเท่าท่ีควร การคบเพื่อนก็อีกสาเหตุหนึ่งที่จะน าไปสู่การติดยาเสพติด 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   -องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ มีพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบด้านงานการสังคม
สงเคราะห์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ มีการด าเนินการไปแล้วดังนี้ 
   1.รับขึ้นทะเบียนและจ่ายเบี้ยความพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ 
   2.ฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
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   3.ประสานกับหน่วยงาน พมจ.จังหวัดในการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้
ยากจน 
   4.จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
   5.กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ปุวยติดเตียง 
   6.อ่ืนๆ 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

         การคมนาคมของต าบลตันหยงดาลอ  ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก  มีรายละเอียด 
ดังนี้คือ  

        การคมนาคมติดต่อของต าบลตันหยงดาลอกับอ าเภอใกล้เคียงมีเส้นทางที่ส าคัญดังนี้  คือทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 42 สามารถเชื่อมต่อกับอ าเภอเมืองและอ าเภอมายอ ถนนสามารถติดต่อกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 42  และถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4061 

    การคมนาคมติดต่อภายในและต าบลข้างเคียงมีเส้นทางที่ส าคัญ คือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 42 
 

  5.2 การไฟฟ้า 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ร้อยละ 97 

 

5.3  การประปา 
   -   ประปาในต าบลมี  8     แห่ง (ใช้การไม่ได้  3  แห่ง) 
 

5.4  โทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เน็ต/wifi 
-มีการใช้โทรศัพท์บ้านบางครัวเรือน และใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทุกครัวเรือน  
-ประชาชน มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/ wifi ในการติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย  
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    1  ตู้ 
 

5.5 ไปรษณีย ์
- ที่ตั้งไปรษณีย์ ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  -ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1  บ้านสุไหงยาลอ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 857  ชาย 419 คน หญิง 457 คน ครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 2  บ้านตือระ 
 จ านวนประชากรทั้งหมด 485 ชาย 242 หญิง 243 คน ครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 3  บ้านต ามะสู 

จ านวนประชากรทั้งหมด 673 ชาย 352 หญิง 348 คน ครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน 
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หมู่ที่ 4  บ้านยือริง 
จ านวนประชากรทั้งหมด 386 ชาย 201 หญิง 185 คน ครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 5  บ้านตันหยงดาลอ 
 จ านวนประชากรทั้งหมด 922 คน ชาย 458 หญิง 464 คน ครัวเรือนทั้งหมด 210 ครัวเรือน 

มีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม  4,381.25 ไร่ (7.73  ต.ร.ก.ม.)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอยะหริ่ง 
ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  23  กิโลเมตร 

 

-ข้อมูลด้านการเกษตร 
 หมู่ที่ 1 

 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 

 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา ในเขตชลประทาน 84 ครัวเรือน  
182 ไร่ 

660 กก./ไร่  3,000 บาท/ไร 6,000 บาท/ไร่ 

ท าสวน ยาง 15 ครัวเรือน 
25 ไร่ 

200 กก./ไร่ 1,200 บาท/ไร่ 5,000 บาท/ไร่ 

มะพร้าว 84 ครัวเรือน 
62 ไร่ 

490 ลูก/ไร่ 500 บาท/ไร่ 7,350 บาท/ไร่ 

ปาล์ม 4 ครัวเรือน 
8 ไร่ 

1,500 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่ 7,500 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงโม 9 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

6,000 กก./ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 60,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 7 ครัวเรือน 
6 ไร่ 

750 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 6,750 บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 7 ครัวเรือน 
6 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

ไร่มันเทศ 8 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 14,000 บาท/ไร่ 

ไร่ถั่วเขียว 6 ครัวเรือน 
7 ไร่ 

150 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

แตงกวา 8 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 
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 หมู่ที่ 2 
 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 

 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา ในเขตชลประทาน 52 ครัวเรือน 
105 ไร่ 

660 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 6,600 บาท/ไร่ 

ท าสวน ยาง 18 ครัวเรือน 
30 ไร่ 

200 กก./ไร่ 1,200 บาท/ไร่ 5,000 บาท/ไร่ 

มะพร้าว 41 ครัวเรือน 
60 ไร่ 

490 ลูก/ไร่ 500 บาท/ไร่ 7,350 บาท/ไร่ 

ปาล์ม 19 ครัวเรือน 
38 ไร่ 

1,500 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่ 7,500 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงกวา 15 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 15 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

750 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 6,750 บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 6 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

ไร่มันเทศ 7 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 14,000 บาท/ไร่ 

ไร่ถั่วเขียว 10 ครัวเรือน 
6 ไร่ 

150 กก./ไร่ 1,500บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 
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หมู่ที่ 3 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท านา ในเขตชลประทาน 55 ครัวเรือน 

40 ไร่ 
660 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 6,600 บาท/ไร่ 

ท าสวน ยาง 24 ครัวเรือน 
102 ไร่ 

200 กก./ไร่ 1,200 บาท/ไร่ 5,000 บาท/ไร่ 

มะพร้าว 72 ครัวเรือน 
75 ไร่ 

490 ลูก/ไร่ 500 บาท/ไร่ 7,350 บาท/ไร่ 

ปาล์ม 6 ครัวเรือน 
9 ไร่ 

1,500 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่ 7,500 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงโม 12 ครัวเรือน 
8 ไร่ 

6,000 กก./ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 60,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 7 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

750 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 6,750 บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 5 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

ไร่มันเทศ 7 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 14,000 บาท/ไร่ 

แตงกวา 10 ครัวเรือน 
2 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 
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หมู่ที่ 4  

 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท านา ในเขตชลประทาน 18 ครัวเรือน 

33 ไร่ 
660 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 6,600 บาท/ไร่ 

ท าสวน ยาง 17 ครัวเรือน 
47 ไร่ 

200 กก./ไร่ 1,200 บาท/ไร่ 5,000 บาท/ไร่ 

มะพร้าว 43 ครัวเรือน 
40 ไร่ 

490 ลูก/ไร่ 500 บาท/ไร่ 7,350 บาท/ไร่ 

ปาล์ม ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงโม 12 ครัวเรือน 
7 ไร่ 

6,000 กก./ไร่ 10,000บาท/ไร่ 60,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 10 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

750 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 6,750 บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 7 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

ไร่มันเทศ 10 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 14,000 บาท/ไร่ 

ไร่ถั่วเขียว 8 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

150 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

แตงกวา 9 ครัวเรือน 
2 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่ 
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หมู่ที่ 5 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท านา ในเขตชลประทาน 22 ครัวเรือน 

48 ไร่ 
660 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 6,600 บาท/ไร่ 

ท าสวน ยาง 13 ครัวเรือน 
23 ไร่ 

200 กก./ไร่ 1,200 บาท/ไร่ 5,000 บาท/ไร่ 

มะพร้าว 68 ครัวเรือน 
75 ไร่ 

490 ลูก/ไร่ 500 บาท/ไร่ 2,000 บาท/ไร่ 

ปาล์ม 5 ครัวเรือน 
12 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 1,000 บาท/ไร่ 5,640 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงโม 9 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

6,000 กก./ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 60,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 11 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

750 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 6,750 บาท/ไร่ 

ไร่มันส าปะหลัง 6 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่ 12,000 บาท/ไร่ 

ไร่มันเทศ 6 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

2,000 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 14,000 บาท/ไร่ 

ไร่ถั่วเขียว 8 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

150 กก./ไร่ 1,500 บาท/ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 

แตงกวา 12 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร 15,000 บาท/ไร่ 
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  6.2 การประมง 
  -พ้ืนที่ต าบลตันหยงดาลอมีแม่น้ าผ่านทั้ง 5 หมู่บ้าน มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งต าบล การ
ประมงส่วนใหญ่เป็นการจับสัตว์น้ าตามฤดูกาล เช่น ฤดูท านาปี นาปรัง และอ่ืนๆ เป็นต้น 
  6.3 การปศุสัตว์ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีต าบลตันหยงดาลอส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงไก่ 
เป็ด ปลา แพะ วัว โดยเฉพาะวัวจะมีการเลี้ยงมากที่สุด 
  6.4 การบริการ 
  -มีการให้บริการทั่วไป เป็นแบบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านตัดผม ซ่อมโทรศัพท ์ 
 

  6.5 การท่องเที่ยว 
  - 
  6.6 อุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น รับซื้อไม้แปรรูปต่างๆ โรงสีข้าว 
- อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การเย็บเสื้อโต้ป ผ้าคลุมผม ปักรจักร หมวกกะปีเยาะ 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -ตั้งแต่ปี 2554 ได้มีการรับจัดทะเบียนพาณิชย์ 50 ราย เช่น จ าหน่วยโทรศัพท์มือถือ วัสดุ
การเกษตร  
  6.8 แรงงาน 
  -มีการจ้างงานแบบชาวบ้าน ในภาคการเกษตร และในธุรกิจขนาดเล็ก 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลตันหยงดาลอ นับถือศาสนาอิสลาม 100 เปอร์เซ็นต์ 
 7.2 ประเพณีและงานประจ า 
  -พิธีการเกิดและโกนผมไฟ 
  -การเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี 
  -การกวนขนมอาซูรอ 
  -งานวันปลากะพงของดีเมืองยะหริ่ง 
  -งานฮารีรายอ 
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 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญา 
  -หมอต าแย 
  -หมอนวดแผนโบราณ 
  -จักรสาน 
  -หมวกกะปีเยาะ 
  -กระด้ง 
  -ผ้าคลุมผม 
  -ฯลฯ 
  ภาษาถ่ิน 
  -ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาเมอลายูถิ่น 
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  -ผ้าคลุมผม 
  -หมวกกะปีเยาะ 
  -เสื้อโต้ป 
  -ชุดบานง 
  -ฯลฯ 
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

8.1.1 แหล่งน้ า 
-แม่น้ าคลองตันหยง   มีสภาพท้องน้ าค่อนข้างราบ เป็นล าน้ ามีน้ าไหลตลอดปี  ไหลจากทิศใต้ไปทาง

ทิศเหนือและลักษณะทั่วไปท้องล าน้ า มีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย  ขนาดท้องคลองกว้างประมาณ 20.00 
– 30.00 เมตร  ความกว้างปากคลองประมาณ 30.00 – 40.00 เมตร ความลึกประมาณ  5.00 – 6.00  
เมตร  ในช่วงฤดูน้ าหลากมีความลึกน้ าประมาณ  4.00 - 5.00  เมตร และในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ  1.00 – 
1.50  เมตร มีน้ าไหลตลอดปี 

-แหล่งน้ าบาดาล น้ าที่สูบขึ้นมาจะเป็นกร่อยและมีลักษณะสีแดง 

  -แหล่งน้ าคลองชลประทาน มีคลองชลประทานขนาดใหญ่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและคลองไส้ไก่ มี
แม่น้ าไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5 มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนตั้งอยู่หมู่ที่ 2,3 
  -สระน้ า จ านวน 2 แห่ง 
 8.2 ป่าไม้ 
  ปุาไม้ในเขตต าบลตันหยงดาลอค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ 
 8.3 ภูเขา 
  - 
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 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
  -ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1.ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าคลองผ่านทั้ง 5 หมู่บ้าน 

2.ทรัพยากรดิน ส่วนใหญ่มักจะเป็นการปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด  และพืชที่ทนต่อความแห้งแล้ง  
3.ทรัพยากรปุาไม้ ค่อนข้างยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
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ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง 

ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง 
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ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่ม  
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ 
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ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกา     
ภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิง รุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทัง้โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก ่การเมือง 
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ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก 
ขึ้น 
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวทีม่ั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอมีความสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงดาลอ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่
ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น 
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ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔  
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ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

 ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้
ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ 
คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 
เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี ้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ 
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ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน 
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ
ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ

ใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการ
น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 
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(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ
ต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล
ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
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(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวน
ไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณ
น้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อย
ละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ า
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง    
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสั งคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลัก
ความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค 
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ส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น 
ธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น 
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ 



-39- 

ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้ าน
บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ
การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

 
 
 
 
 



-40- 
 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) 
การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย ์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ 
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ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ข้ันต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ 
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อย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (๒) ภาคประชาสังคม
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย
ต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และ
คอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา
ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 
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๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท า

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ 
(Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ 
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ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยนืและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ 
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ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทัง้ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง 

ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที ่เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
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๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 
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๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต
คอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
1) วิสัยทัศน์ (Vision) “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 

บนพื้นฐานของชุมชน เข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
2) พันธกิจ (Mission)  
1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ ปาล์มน้ ามัน) 

ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร  
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอัน  ดามัน

และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว  ที่มีระบบชุมชน

เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า  รองรับการ

พัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
3) เปูาประสงค์รวม (Objectives)  
1. สร้างความม่ันคง มั่งค่ัง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม จังหวัดด้วย

ระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ที่มีประสิทธิภาพ . 
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2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้  การพัฒนา
ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 27  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)  
5. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการ  รองรับการ

พัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน  
4) ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน        
        ที่มีคุณภาพแบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มี ความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.การผลิต แปรรูปและการบริหาร
จัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบ
วงจร  
 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร พืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ ามันของประเทศที่มีศักยภาพ
ทางการผลิต การพัฒนา เพ่ือการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ระดับโลก 

1 .1 .1 พัฒนาเกษตรกรให้ มี 
ศักยภาพด้านการผลิต การแปร 
รูปและการตลาด  
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดให้เติบโต อย่าง   
มั่ น ค ง ส ม ดุ ล บ น ฐ า น 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม  
๑.๑.๓ เสริมความรู้เติมศักยภาพ 
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่ 
เกษตรกรผู้ประกอบการยางพารา 
และปาล์ มน้ า มั น  เน้ นการลด 
ต้ น ทุ น ด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญ า  แ ล ะ 
มาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาด้านการตลาด 
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด 
ความสามารถเ พ่ือการส่ งออก 
1.1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่ 
เข้มแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง 
การค้า 
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๒.การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน ๒ . ๑  เ ป็ น เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ 

หลากหลาย เติบโตบนฐาน การ
อนุรักษ์ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ 

2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
การประชาสัมพันธ์  การตลาด 
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น อัตลักษณ์
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก 
2.1.3 จัดระบบเส้นทางการ 
ท่องเที่ยว เสริมระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ 
พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ 
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการ 
ดูแลทั่ วถึง  สร้างการท่องเที่ยว 
แบบอุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ 
และมาเที่ยวซ้ า 
2.1.5 พัฒนาบุคลากรให้มี 
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน 
การท่องเที่ยว การโรงแรม และ 
การบริการ ของกลุ่มจังหวัด 
 

3. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม ้
ผล,ปศุสัตว์,ประมง) 

3.1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการ บริโภค
และการส่งออก 

3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มี 
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน 
การเกษตร ประมงและปศุสัตว์ 
ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู้ เติมศักยภาพ 
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล 
3.1.3 สร้างช่องทางการตลาด 
และศูนย์กลางการผลิต แปรรูป 
การค้า การส่งออกไม้ผล ผลผลิต 
สัตว์น้ า ปศุสัตว์มาตรฐานการค้า 
ระดับสากล 
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  3.1.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 

เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่ 
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง 
การค้า 

๔. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชน 
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ 
เข้มแข็งบนฐานปรัชญา ความ
พอเพียง 

4.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาค ส่วนร่วมสร้างแกนน าการ
เปลี่ยนแปลงใน ชุมชนเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ชุมชน 
4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบ
บริห ารจั ดการชุ มชน เข้ มแข็ ง 
ชุมชนน่าอยู่ ด้วย หลักการของ
ปัญญาแห่งปรัชญาความ พอเพียง 
ผ่านการสร้างแหล่งเรี ยนรู้การ 
พัฒนา 
4.1.3 ส่งเสริมการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 
วั ฒ น ธ ร ร ม ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ประเพณีและภูมิปัญญาของชุมชน
ให้อยู่คู่กับกลุ่มจังหวัด 
4.1.4ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ขยายฐาน
การศึกษา การเรียนรู้ สู่การเป็น
การเป็นกลุ่มจังหวัด อุดมปัญญา 
4.1.5 สร้างผู้น าชุมชนที่มี
คุณธรรมและศักยภาพในการน า
ชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่
ชุมชนวิถีประชาธิปไตยเข้มแข็ง 

๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการคมนาคม และการ โลจิ
สติกส์ 

5.1 โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจิสติกส์ของกลุ่ม จังหวัดเอ้ือ
ต่อการท่องเที่ยว และการเกษตร 

5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการ
คมนาคมการ ขนส่งทางน้ าทางบก 
ทางอากาศ ทางราง ให้มีการ
เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ประสาน 
กับการพัฒนาของประเทศ 
5.1.2 ส่งเสริมท้องถิ่นร่วม
เชื่อมต่อระบบ การคมนาคมและ
การโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
การ คมนาคมโลจิสติกส์ 
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  5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพ/ คุณภาพและเพียงพอ
ต่อการรองรับ 
 

 
2.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เปาประสงค์รวม และการ

จัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้น้ านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา และ แผนพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ดัชนีการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและความตองการ ของประชาชน
ในพ้ืนที่มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้โดย มุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมจากทุกภาคส่วนสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพ ของกลุ่ม
จังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ แข่งขัน 
และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายไดใ้ห้กับกลุ่มจังหวัด โดยก าหนด 

วิสัยทัศน์ : “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์   
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม    
การบริการ และการท่องเที่ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุน และเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าว     
โดยก าหนดให้กลุ่มจังหวัด เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยมีเปูาหมายจะเป็นทางผ่านหรือ
ทางเข้า รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในแหล่งความรู้ วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนที่ส าคัญกับกลุ่มจังหวัด 
ในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง 9 ด่าน ปี 
2556 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 287,989 ล้านบาทต่อปี กว่าร้อยละ 90 เป็นมูลค่าผ่านแดน ด่านสะเดา
และด่านปาดังเบซาร์   และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาคเกษตร ปี 2555 จ านวน 68 ,568 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เป็นต้น ประกอบกับกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นจ านวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน      
จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน” เป็น “ประตูการค้าชายแดน 
การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
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 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย :  

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 
256
0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภ า ค ใ ต้ ช า ย แ ด น 
(GRP)มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 

 อัตราขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์
กลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มข้ึน 10 %  

2.17 %  
(ค่าเฉลี่ยปี 

2551-  2554)  

2.5 %  5 %  7.5 %  10 
%  

รายได้การท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น  
10%  

48,586 ล้าน
บาท (ปี 56)  

2.5% 5 % 7.5% 10 
% 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการที่
ก.น.จ. ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิม และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 

ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  

2557 2558 2559 2560 

ผ ล ผ ลิ ต
ยา งพา ราและ
ผลิตภัณฑ์ยางมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน 
  

1 . ผ ล ผ ลิ ต ย า ง พ า ร า
เพ่ิมข้ึน 10 กก./ไร่  

284 กก./ไร่/ปี 
(ปี 55)  

2    
 

4 
  

7 
 

10 
 

2. ปริมาณการแปรรูป
ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ขั้ น ต้ น ข อ ง ส ถ า บั น
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10  

ก าลังการผลิตจ านวน 
949,746 ตัน/ปี 

(ปี 52-54) 

2.5% 5 % 7.5% 10 % 
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กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยางให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 

4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่า ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  

2557 2558 2559 2560 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

1.รายได้การท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึน  10%  

48,586  
ล้านบาท  
(ปี 56)  

2.5% 5 % 7.5% 10 % 

2 .  จ า น ว น แ ห ล่ ง
ท่อง เที่ ยวที่ ได้ รับการ
พัฒ น า ใ ห้ เ ป็ น ภู มิ อั ต
ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 40 แหล่ง 

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา

จ านวน 20 
แหล่ง (ปี 57) 

10 20 30 40 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
4.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคม  
                             อาเซียน   

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  

2557 2558 2559 2560 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ระบบโลจิสติกส์ ได้รับ
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  

1. อัตราการขยายตัว
มูลค่าการค้าผ่านด่าน
ศุลกากรชายแดนเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 40 

มูลค่าการค้าผ่าน
ด่ า น ศุ ล ก า ก ร
ช า ย แ ด น 
501,278  

ล้านบาท 

(ปี 56) 

10 %  20 % 30 % 40 % 

2. ทรัพยากรมนุษย์
ได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน เพ่ือเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2.สามารถลดอัตราการ
ว่างงานของผู้ไม่มีงานท า
ร้อยละ 50 

ค น ว่ า ง ง า น 
30,480 คน 
(ปี 54)  

20 %  30 % 40 % 50 % 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

2.พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจ ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน  

3.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษใน
พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 

Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  

2557 2558 2559 2560 

พั ฒ น า สิ น ค้ า แ ล ะ
บริการฮาลาลให้ได้
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
อาเซียน  

1. สินค้าและบริการที่
ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานฮาลาลเพ่ิมขึ้น 
40 ผลิตภัณฑ์ 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้
รับรองมาตรฐาน
ฮาลาล จ านวน
10 ผลิตภัณฑ์/
ปี (ปี 56) 

10 20 30 40 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านฮาลาล ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ  
2.ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ

รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล  
3.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ

วัตถุดิบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล  
5.เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 

3. แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
๓.๑ จุดยืน และต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) ประกอบด้วย ๕ จุดยืน  

ดังต่อไปนี้  
๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการ 

ค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมันคงของอุตสาหกรรม
การเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ อุตสาหกรรม
ยางพารา  

๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที มีคุณภาพ  
มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๓) การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีเชื่อมโยการ 
ค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล เป็นจุด
เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๔) การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและ วัฒนธรรมจีน  
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที ดี  

5) การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที ให้มีความสงบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพ คน  
สร้างวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 
 

๓.๒ วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี(Vision)  
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที  

สันติสุข”  
ค าอธิบายวิสัยทัศน์  

การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที ให้ 
ความส าคัญกับการน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อม วิธีคิดและ
มุมมองต่างๆ ที สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืน
ทีจังหวัดปัตตานี ให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับ
ความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่ง
ผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลทีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด่ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของ
ประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้า 
อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบน
ระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน 
อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพและอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ 
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย 
แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มี
ศักยภาพท ีแข่งขันได ้ 

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที มีความมุ่งมันในการน่าปรัชญา  
วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน่า(Flagship) ในการพัฒนาที มุ่งไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุ
วัตถุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน โดยการน่าหลักคิดในการผลิตและด่าเนินวิสาหกิจที สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเป็นทีรังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กัน อาทิ อาหารเจ ของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิต
เพ่ือการบริโภค ในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที ก าหนดให้สินค้าและบริการ
ของฮาลาล เป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที เป็นกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ (Niche Market)โดยมีเปูาหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหาร 
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ฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็น
แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที สร้างงาน  
สร้างรายได้แก่จังหวัด  

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรม  
มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที ่เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที อบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลง อย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองที มี 
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล  

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการ
พัฒนาโดยใช้พื้นที เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย  สงบ
เรียบร้อย และมีความม่ันคงในพ้ืนที ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที มีความเป็น
พลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศที่ เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงใน    
ทัว่ทุกพ้ืนที อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  

มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา  และ
ความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ  
ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่น 
ไว้วางใจจากประชาชน 
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 ๓.๓ เปูาประสงค์รวมของยุทธศาสตร์(Ultimate Goal)  
เปูาประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์รวม ที่ส าคัญคือ ด้านเศรษฐกิจ และ

ด้านความมัน่คงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย ดังต่อไปนี้  
เปูาประสงค์รวม ตัวชี้วัด ผลงาน  

ทีผ่่านมา 
ค่าเปูาหมาย พ.ศ. 

๒๕๖๑- 
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
จังหวัด ปัตตานี
เติบโต อย่าง
ต่อเนื่อง มีความ
มั่นคงมั่งคั่งทาง 
เศรษฐกิจ เป็น 
เมืองแห่งการค้า 
ของชายแดนใต้ 

ร้ อ ย ล ะ ที่  
เ พ่ิมขึ้นของ 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ม ว ล ร ว ม 
จังหวัด 

-๒.๐๗ 1 1 1 1 1 ส น ง . ค ลั ง 
จั ง ห วั ด 
ปัตตานี 

รายได้ต่อหัว
ข อ ง 
ป ร ะ ช า ก ร  
เ ฉ ลี่ ย ต่ อ 
หัวต่อปี 

2.77 2.80 3.00 3.20 3.50 3.13 ส น ง . ค ลั ง 
จั ง ห วั ด 
ปัตตานี 

ปัตตานีมีความ 
สั น ติ สุ ข เ พิ 
มมาก ขึ้น 
ประชาชน มี
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
และมีความ มั 
น ค ง ม า ก ขึ้ น 
อย่างต่อเนื อง 

ร้อยละของ 
เ ห ตุ ก า ร ณ์
ค ว า ม ไ ม่ 
สงบที ลดลง 

15.26 25 30 35 40 32.5 ส น ง . ค ลั ง 
จั ง ห วั ด 
ปัตตานี 

ร้อยละของ 
ประชากรที 
อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น 
ความยากจน
ลดลง 

39.15 35 33 30 28 31.50 ส น ง . ค ลั ง 
จั ง ห วั ด 
ปัตตานี 

         
 

๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)  
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน้าหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี้ 
๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ 
และการท่องเทีย่ว (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)  
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนัก ร้อยละ 
๓๐)  
๓) การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ (น้ าหนัก
ร้อยละ ๓๐) 
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เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์และโครงการที ส าคัญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑ 

“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการ
ท่องเทีย่ว (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)” 

๑. เปูาประสงค ์ 
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด  
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
๓) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
๔) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเทีย่วสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้าง โอกาส
แก่ชุมชน ประชากร  

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
ตัวชี้วัด ผลงานที่ 

ผ่านมา 
ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

6561 2562 2563 2564 
๑) ร้ อยละที่ เ พ่ิมขึ้ น
ของปริมาณผลิตผล 
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร
เปูาหมาย 
- ประมง 
- ยางพารา 
- ปาล์มน้ามัน 
- ข้าว 
- ผลไม้(ลองกอง/
ทุเรียน/ส้มโอ) 
- ปศุสัตว์ 

 
 
 
 

-4.41 
-1.24 
0.65 
0.38 
0.95 

 
2.14 

 
 
 
 

1 
1 
2 
5 
5 
 

5 

 
 
 
 

1 
1 
2 
5 
5 
 

5 

 
 
 
 

1 
1 
2 
5 
5 
 

5 

 
 
 
 

1 
1 

2.5 
5 
5 
 

5 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดปัตตานี 

๒) ร้อยละที เ พ่ิมขึ้น
ขอ งจ า น ว นแ ปล ง / 
ฟ า ร์ ม ที  ไ ด้ รั บ ก า ร
รับรองมาตรฐานการ 
ผลิตที ดีและเหมาะสม 
(GAP) 
- พืช 
- ประมง 

 
 
 
 
 
 

-50 
18 

 
 
 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 
 
 

20 
5 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดปัตตานี 

๓) ร้ อยละที่ เ พ่ิมขึ้ น
ของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

-1.81 0.15 0.25 0.5 1 สนง.พาณิชย์
จังหวัดปัตตานี 
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ตัวชี้วัด ผลงานที่ 
ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
6561 2562 2563 2564 

๔) จ านวนผลิตภัณฑ์
ฮ า ล า ล ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร 
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่
การค้า 

๔ 
 (+๒) 

6 8 10 12 สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 

๕) อัตราการขยายตัว
ของรายได้เพ่ิมขึ้น จาก
การค้ า  กา รบริ ก า ร 
และการท่องเทีย่ว 
- การค้าส่ง ค้าปลีก  
- การท่องเทีย่ว 
 

     สนง.พาณิชย์
จังหวัดปัตตานี 

๖)  ร้ อยละที่ เ พ่ิมขึ้ น
ของการสร้างงานอาชีพ
แ ก่ ป ร ะ ช า ช น จ า ก 
เกษตรอุตสาหกรรมใน
ระบบ ประกันสังคม 
(อุ ต ส า ห ก ร ร ม พื ช 
พลังงาน, อุตสาหกรรม
ปศุสัตว์, อุตสาหกรรม
ยางพารา) 

22,799 0.5 1 1.5 2 สนง.ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี 

 
๓. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล่าดับความส าคัญของ กล
ยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้  

๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้อง  
กับภูมิสังคม และการแข่งขันได้ (ต้นทาง)  

๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือก
ใหม่ ปูอนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน  และ
การแข่งขันในประชาคมโลก (ต้นทาง)  

๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไก 
สหกรณ์ การรวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สามารถ 
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (ต้นทาง)  

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับ  
การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด และนานาชาติ (ต้นทาง) 
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๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตร  
อุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขายและบริการที เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ (ต้นทาง)  

๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที หลากหลาย สร้างความเชื่ อมัน 
แก่นักลงทุน คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ต้นทาง) 

๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม 
ก้าวหน้าและครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับ สากล (กลางทาง)  

๘) เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาเขา นิเวศน์ทางทะเล การ
ท่องเทีย่วทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ (กลางทาง) 

 ๙) สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม 
และตลาดใหม่ที สามารถแข่งขันได้(ปลายทาง) 

๑๐) พัฒนาระบบการตลาดให้ได้มาตรฐาน การค้าการบริการ และการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ  และ
สร้างตลาดดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ชายแดนใต้ กลุ่ม
จังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพ่ิมตลาดมุสลิม รับ
การขยายตัวของการท่องเทีย่วกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ(ปลายทาง) 
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เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์และโครงการที ส าคัญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๒ 

“การพัฒนาสังคม ชุมชนที น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนักร้อยละ ๓๐)” 
 ๑. เปูาประสงค ์

๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง  
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง 

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากขึ้น  
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน  

๒. ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
ตัวชี้วัด ผลงานที่ 

ผ่านมา 
ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

6561 2562 2563 2564 
๑)ร้ อยละของหมู่ บ้ าน 
ชุ ม ช น ที่ มี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการและใช้ประโยชน์ 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 
และ สิ่งแวดล้อมอย่าง
ชาญฉลาด 

๑๗/๑๐ 
(พัฒนา 
ชุมชน/ 

ทรัพยากรฯ) 

๒/๒๐ ๒/๒๕ ๒/๓๐ ๒/๓๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดปัตตานี 

๒)ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
พ้ืนที่ปุาไม ้

9 0.5 0.5 0.5 0.5 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม 

 จังหวัดปัตตานี 
๓)ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ชุมชนที่สามารถบริหาร
จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ ที 
เกิดข้ึนในพื้นท่ีได ้

32 30 30 30 30 สนง.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปัตตานี 

๔)ร้อยละของระดับ
ความเข้มแข็ง ของ
สถาบันครอบครั วที่ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

10 50 60 70 70 สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์ 

๕ ) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก
ปฐมวัย ๔ ช่วง อายุ 
(๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน) 
มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สาธารณสุขจังหวัด
ปัตตานี 

๖)ระดับค่าคะแนน   เฉลี่ย
ของผลสอบ ONET ช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที ๓ 

42 45 48 51 54 สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษาปตัตานี 
เขต 1 
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กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้  

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปุาต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การ 
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 

๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะปูองกันภัยคุกคาม และสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง)  

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า  มูลค่า 
เพ่ิม เพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง)  

๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน ใน
การพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง)  

๔) สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทาง 
ธรรมชาติต่อจังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง)  

๕) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่ สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม 
พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง)  

๖) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
รักษาอัตลักษณ์ที ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน (กลางทาง)  

๗) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา (กลางทาง)  

๘) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ที่
ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง)  

๙) สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง)  

๑๐) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการ
รักษาให้ยั่งยืน (ปลายทาง) 
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เปูาประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์และโครงการที่ส าคัญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ  
(น้ าหนักร้อยละ ๓๐)” 

 

1. เปูาประสงค ์ 
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมันต่อรัฐ  
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี

ของประชาชน  
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี  

สารสนเทศทันสมัย (Smart Province)  
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  

ตัวชี้วัด ผลงานที ่
ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
6561 2562 2563 2564 

๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
รักษา ความปลอดภัย 

๘๑.๕     ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ทีท่ าการปกครอง 
จังหวัดปัตตานี   

๒) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านสี
ขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

๗๐   ๗๕ 80 90 100 ศูนย์อ านวยการ 
ปูองกันและ ปราบปราม 

 ยาเสพติด จังหวัด
ปัตตานี 

๓) อัตราการลดลงของคดีความ
มัน่คงจากความไม่สงบเรียบร้อย 

๙๕  90 85 80 75 ทีท่ าการปกครองจังหวัด
ปัตตานี 

๔) ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อบริการ
ของรัฐ 

๘๑.๗๕  85 85 85 85 สถิติจังหวัดปัตตานี 

๕) จ านวนส่วนราชการที่พัฒนา
ตามแผนงานปัตตานีทันสมัย 
(สร้างระบบฐานข้อมูล  เพ่ือการ
บริการ ประชาชน การพัฒนา
เว็บไซต์ ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ 
บาฮาซา) 

๑  5 10 15 20 ส านักงาน 
จังหวัดปัตตานี 

๖) การจัดบริการ ออนไลน์แก่
ประชาชน  การ เ พ่ิ มจุ ดwifi 
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ที 
บริการของส่วนราชการ) 
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๓. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล่าดับความส าคัญของกล
ยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้  

๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย (ต้น
ทาง)  

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่ นคง 
ของจังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร (กลางทาง)  

๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก ทาง  
ราง ทางน้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดประเทศอาเซียน และ
นานาชาติ (กลางทาง)  

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท่างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ  เน้น
ภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง)  

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด  เป็น
ระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง)  

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง  สู่
นานาชาติ (ปลายทาง)  

๗) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง ) 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

1.วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
“ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด่ารง 

อยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”  
2.ยุทธศาสตร์  
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้ มาตรฐาน 

และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1.๒ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ที่ 1.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปูองกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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กลยุทธ์ที่ 1.๖ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ที่ 1.๗ ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเครื่องมือ เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 

สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพานระบบ

การขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ  
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟูาและก่อสร้างระบบประปารวม  
กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
2.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติ  
กลยุทธ์ที่ 3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  
2.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชด าริ  
กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น และ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด  
กลยุทธ์ที่ 4.๓ ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทาง  การ

ด าเนินงาน  
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและ พัฒนา

ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน  การ

ท่องเที่ยว  
2.6.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ของ

ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภาย ในจังหวัด  
กลยุทธ์ที่ 6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะในการดาเนินงานพัฒนาจังหวัดปัตตานี (SWOT  

Analysis) 
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1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
1.วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564) 
“ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ”  
2.พันธกิจการพัฒนา  
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
๒. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔. พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง  
3.เปูาประสงค์  
๑. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ  
๓. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน  
๔. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม  
๕. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.25561-2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

 

1.4.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2564)  
วิสัยทัศน์ “ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน ”  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
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-แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

-ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทาง การเกษตร ทฤษฎี
ใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า ท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ผลิตภัณฑ์และ

การตลาดของสินค้า OTOP  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง  
กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง  
กลยุทธ์ที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และระบบประปา  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง  
กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าระบบการจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การท่องเที่ยว สันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว  
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมให้คนดีมีคุณธรรม 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์
ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ตันหยงดาลอจะเป็นต าบลแห่งสันติสุข   ประชาชนมีชีวิตอย่างพอเพียง ยึดม่ันใน
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของอบต. 7  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ หมายเหตุ 

1.พัฒนาและเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและ 
ปศุสั ตว์ ต ามแนวทาง เกษตรทฤษฏี ใหม่ สู่ นิ คม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
1.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
1.4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
1.5 รณรงค์ ให้ความรู้ เ พ่ือสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน 

 

2 .  พั ฒน าค นแ ละสั ง คม ให้ มี
คุณภาพ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
และนอกระบบทุกระดับ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  
ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วม 
ในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการ
เรียน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ 
ประชาชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันปัญหา
ทางสังคม 
2.5 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ หมายเหตุ 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของ 

ชุมชนและสถาบันครอบครัว 
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต    
 และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
2.8 ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดถึงการบ าบัด ฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
แก่ผู้ติดยาเสพติด 
2.9 ส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

3.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออก
ก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสรา้งและปรับปรุงสนามกีฬา  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

4. การบริหารจัดการที่ดี 4.1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรภายในองค์กร 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
4.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม 
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4.4 พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4.5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การ 
ด าเนินงานขององค์กรรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

5.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง 
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า ระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ 
5.2 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและ 
ระบบประปา 

 

6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง  
6.4 ด้านการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ หมายเหตุ 
7. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
สันติสุข 
7.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพ
ในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 

  

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.ชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
  3.นักกีฬามีความเป็นเลิศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดแีก่ต าบล 
  4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
  5.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
  7.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละ 10 มีการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  2.ร้อยละ 10 ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3.ร้อยละ 30 ของประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ  
  4.การบริหารจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 90 
  5.ในเขต อบต.มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 
  6.ร้อยละ 70 ของประชาชนในพ้ืนที่มี่ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในต าบล 
  7.ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3.ประชาชนมีความตระหนักมีความรู้และทักษในกิจกรรมทางการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
  4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
  5.การคมนาคมในต าบลมีประสิทธิภาพ 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อชุมชน 
  7.ประชาชนในพื้นท่ีด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
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 2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ 

ความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  6.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีอย่างยั่งยืน 
  7.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็น“จุดแข็ง”  S ( Strength) 
  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะต่อการพัฒนา 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
  ประชาชนยึดมั่นในศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
  การคมนาคมมีความสะดวกสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 
  มีที่ตั้งส่วนราชการระดับต าบล 
  มีแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน 
 บุคลการมีความพร้อมในระดับหนึ่งในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

    ทุนทางธรรมชาติของชุมชนยังเอื้อต่อการพัฒนา 
2.การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็น“จุดอ่อน”  W (Weakness) 
  ขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
  การศึกษาของประชาชนอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
  ประชาชนยังขาดความร่วมมือเท่าท่ีควรในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
  บทบาทของผู้น าและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ยังขาดภาวะผู้น า 
  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
  ปัญหาการว่างงาน 
3.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเป็น“ข้อจ ากัด”  T (Threat) 

    เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 
    นโยบายรัฐบาล นโยบายกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดปัตตานีเอง ถึงแม้จะ
สอดคล้องกันในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ แต่ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีก็ยังคงมีอยู่ 
    กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพหรือ
การบังคับใช้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
    ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่ 
    ปัญหาการเมืองระดับชาติ ท าให้การด าเนินตามนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
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4.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีเป็น“โอกาส”  O (Opportunity) 
  นโยบายรัฐบาล กลุ่มจังหวัด จังหวัดปัตตานี เอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง 
  มีศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้โดยตรง 
  ความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม 
 จังหวัดปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่ส าคัญเหมาะแก่การท้องเที่ยว 
  หน่วยงานต่าง ๆ มีการบูรณาการการท างานมากขึ้น 

   5.การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลตันหยงดาลอ ประกอบด้วย ถนนดินลูกรัง  
ถนนหินคุลก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง และยังมีอีกหลายเส้นทางที่ต้องด าเนินการบุกเบิก
ถนนเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเ สริม
เหล็กและถนนลาดยางให้ครบทุกเส้นทาง ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอไม่สามารถ
ด าเนินการได ้เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ และบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
มีงบประมาณเพียงพอ และที่ยังไม่ด าเนินการก่อสร้างต้องเป็นที่สาธารณะก่อน  การแก้ปัญหาคือ  การขอ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอก็ได้
ตั้งงบประมาณในส่วนของการก่อสร้างถนนไว้ทุกป ีและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็นประมาณ 98  
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ ได้ทั้งหมด  
เนื่องมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงดาลอได้พยายามจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ยังไม่มีกิจการประปาของ 
ตนเอง ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นของชุมชน บางหมู่บ้านสามารถใช้การได้แต่บางหมู่บ้านไม่สามารถใช้การได้ 
ประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน และน้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิดตกตะกอนของน้ า มี
ข้อเสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้ง 5  หมู่บ้าน 
ปัญหาคือ การก่อสร้างระบบประปาต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงประกอบกับที่ส าหรับด าเนินการก่อสร้าง
ยังไม่เป็นที่สารธารณะ การแก้ปัญหา คือ ส ารวจระบบประปาทั้งต าบลว่าต้องด าเนินการแก้ไขอย่างไร หรือต้อง 

 
 
 



-81- 
 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีของปี 2560-2562 และจะได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี และได้มีการของบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว 
    ด้านเศรษฐกิจ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
   1) จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ท าการเกษตร เช่น 
ท านาปลูกข้าว ปลูกพืชผัก ท าสวน เช่น ยางพารา ปาล์ม มะพร้าว เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ เช่น เลี้ยงวัว แพะ แกะ 
ไก่ เป็ด ค้าขายบางส่วน รายได้ส่วนมากของประชากรในพ้ืนที่มาจากหลายๆส่วน เนื่องจากประกอบอาชีพ
ผสมผสานหลายๆอย่าง เช่น ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ตามแต่ฤดูกาล  ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงดาลอใกล้เคียงกัน รายได้เฉลี่ยส่วนมากผ่านเกณฑ์ จปฐ. แต่ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีการ
ออมเงิน สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ได้แก้ไข
ปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แต่การ
พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
และความรู้ด้านการตลาด   

ด้านสังคม สามารถจ าแนกได้ดังนี้   
1) ด้านแรงงาน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐   

ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕   แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ 
ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ เช่น กรีดยางพารา ท าสวนผลไม้ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ เนื่องไม่มีงานในพ้ืนที่รองรับ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

2) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกร 
ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน 
เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก  และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลตันหยงดาลอ  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้
ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และ
ประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

3) ด้านการศึกษาจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ 
การศึกษาในระดับประถมศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่คือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ อบต.  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน 
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4)ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า   
ประชาชนยังไม่มีความม่ันใจในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่มีเหตุเกิดบ่อยครั้ง
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส าหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลต่างๆ เนื่องจากคนในพ้ืนที่ไม่
ดื่มเหล้า เมาสุรา การแก้ปัญหาคือ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้มีการตั้งกล้องวงจรปิดตามจุด
ที่มีความส าคัญ และทางฝุายปกครองได้มีการตั้งด่านตรวจของทุกหมู่บ้าน  
   5) ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลตันหยงดาลอ ค่อนข้างมีปัญหา 
เนื่องจากกลุ่มเด็ก เยาวชนในพ้ืนที่ว่างงาน ไม่ได้เรียนหนังสือ จึงหันมามั่วสุ่มกับสิ่งเสพติด และอีกปัญหาหนึ่ง
คือบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาการลักขโมยทรัพย์สินของคนในชุมชน การแก้ปัญหาคือ 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด การ
ดึงผู้น าศาสนา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ และได้รับ
ความร่วมมือมาโดยตลอด 
    ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตันหยงดาลอ ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  
และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ บางพ้ืนที่เป็นดินทรายไม่เหมาะกับการปลูกพืช และบางพ้ืนที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องน้ า 
เนื่องจากน้ านั้นมีสภาพเป็นกร่อย และน้ ามีลักษณะเป็นสีแดง จึงไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้ ทางต าบลได้มีการ
ก่อสร้างสระกักเก็บน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร  
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   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 

ดาน 

 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นท าให้
น้ าท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- คูระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มคีูระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่ท่วมขังไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ดาน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2.ด้านเศรษฐกิจ ๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

-รายได้ในครัวเรือน -เกษตรกรในพ้ืนท่ี -ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

-รายได้ในครัวเรือน -ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

-ค่าแรงสูงเหมสุมกับ
ค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๖) บางครัวเรือนยังมรีายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท    

-รายได้ครัวเรือน -ประชาชนมีรายไดต้่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. 

-ไม่มีครัวเรือนท่ีตก
เกณฑ์ จปฐ. 

๗) ในเขต อบต.ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ดาน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 

-จ านวนผู้ปุวยโรค
เรื้องรังลดลง 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

5) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - ในเขต อบต. - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

6)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ในเขต อบต. - ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 

 

 

 



-86- 

 

ดาน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

7) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว บางครอบครัว
ไม่ได้รับการดูแล 

-คุณภาพชีวิต - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

8) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

9) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  และสิ่งเสพ
ติด      

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

10) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี  

- ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

1๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ดาน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชน 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

-ลดปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

1) บางพื้นที่เป็นดินทราบไม่
เหมาะกับการปลูกพืช น้ า
เป็นกร่อย ลักษณะแดงขุ่น 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดิน 
จัดหาแหล่งน้ าจาก
แหล่งอื่นเพิ่มมากข้ึน   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง สามารถ
ก าจัดขยะและน้ าเสีย
เองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

 

 

 

   
 

 



ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

2 พัฒนาคนและสังคมให้
มีคุณภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศึกษา ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

สาธารณสุข ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การเศรษฐกิจ 
 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัด 
 

อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

3 พัฒนาการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การศึกษา ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

4 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
กองคลัง 

อบต.ตันหยงดาลอ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศึกษา ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ตันหยงดาลอ 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ตันหยงดาลอ 
 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง อบต.ตันหยงดาลอ 
 

6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

เคหะและชุมชน ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

7 ความมั่นคงและเสริม 
สร้างสันติสุข 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด อบต.ตันหยงดาลอ 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของระบบเศรษฐกิจชุมชน

และแก้ไขปญัหาความยากจน

1.1)แผนงานสร้างความ 7 145,000 9 685,000 3 483,000 1 25,000 2 450,000 22 1,788,000

เข้มแข็งของชุมชน

1.2)แผนงานการเกษตร 2 130,000 2 130,000 - - - - - - 4 260,000

รวม 9 275,000 11 815,000 3 483,000 1 25,000 2 450,000 26 2,048,000

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2)ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

คนและสังคมใหม้ีคุณภาพ

2.1)แผนงานบริหารงาน - - 1 15,000 1 15,000 - - - - 2 30,000

ทั่วไป

2.2)แผนงานการศึกษา 15 3,440,769 17 3,523,297 10 3,113,447 9 3,078,647 9 3,078,647 60 16,234,807

2.3)แผนงานสาธารณสุข 4 80,000 26 1,430,660 10 160,800 4 31,200 4 31,200 48 1,733,860

2.4)แผนงานสังคม 5 295,000 6 380,000 2 82,000 2 82,000 2 82,000 17 921,000

สงเคราะห์

2.5)แผนงานสร้างความเข้ม 17 305,000 19 299,010 5 211,000 5 175,000 6 205,000 52 1,195,010

แข็งของชุมชน

2.6)แผนการศาสนา 5 320,000 6 519,000 7 655,200 5 294,000 6 334,800 29 2,123,000

วฒันธรรมและนันทนาการ

2.7)แผนงานอุตสาหกรรม - - - - 1 1,939,000 1 1,939,000 - - 2 3,878,000

และการโยธา

2.8)แผนงานงบกลาง 3 3,692,000 3 3,900,000 3 3,863,600 3 3,863,600 3 3,863,600 15 19,182,800

รวม 49 8,132,769 78 10,066,967 39 10,040,047 29 9,463,447 30 7,595,247 225 45,298,477
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3)ยุทธศาสตร์ด้านพฒันา

การกีฬาสู่ความเปน็เลิศและ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

3.1)แผนงานการศาสนา 3 310,000 4 550,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 16 1,610,000

วฒันธรรมและนันทนาการ

3.2)แผนงานการศึกษา 1 20,000 1 20,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 85,000

3.3)แผนงานอุตสาหกรรม 1 2,800,000 1 2,800,000 1 2,800,000 - - - - 3 8,400,000

และการโยธา

รวม 5 3,130,000 6 3,370,000 5 3,065,000 4 265,000 4 265,000 24 10,095,000
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รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4)ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการที่ดี

4.1)แผนงานบริหารงาน 31 1,798,500 28 3,187,525 7 749,000 5 367,000 4 120,000 75 6,222,025

ทั่วไป

4.2)แผนงานศึกษา 4 96,000 3 78,000 - - - - - - 7 174,000

4.3)แผนงานเคหะและ 9 420,000 11 486,000 - - - - - - 20 906,000

ชุมชน

4.4)แผนงานสร้างความ 2 40,000 2 40,000 3 27,000 2 7,000 2 7,000 11 121,000

เข้มแข็งของชุมชน

รวม 46 2,354,500 44 3,791,525 10 776,000 7 374,000 6 127,000 113 7,423,025
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5)ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา

โครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้

มาตรฐาน

5.1)แผนงานอุตสาหกรรม 22 35,633,700 29 38,292,900 7 13,477,700 5 1,750,000 4 2,363,000 67 91,517,300

และการโยธา

5.2)แผนงานเคหะและ 3 300,000 3 229,110 1 582,000 - - - - 7 1,111,110

ชุมชน

รวม 25 35,933,700 32 38,522,010 8 14,059,700 5 1,750,000 4 2,363,000 74 92,628,410
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รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6)ยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.1)แผนงานสร้างความ 6 85,000 11 176,000 1 10,000 2 20,000 2 41,000 22 332,000

เข้มแข็งของชุมชน

6.2)แผนงานเคหะและ - - 2 243,200 1 110,000 - - 1 43,200 4 396,400

ชุมชน

6.3)แผนงานการเกษตร - - - - 1 12,000 - - - - 1 12,000

รวม 6 85,000 13 419,200 3 132,000 2 20,000 3 84,200 27 740,400
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7)ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม

การรักษาความมั่นคงและ

เสริมสร้างสันติสุข

7.1)แผนงานการรักษา 5 370,000 3 130,000 2 240,000 - - 1 40,000 11 780,000

ความสงบภายใน

7.2)แผนงานสร้างความ 3 15,000 3 15,000 - - - - - - 6 30,000

เข้มแข็งของชุมชน

รวม 8 385,000 6 145,000 2 240,000 - - 1 40,000 17 810,000

รวมทั้งสิ้น 148 50,295,969 190 57,129,702 70 28,795,747 48 11,897,447 50 10,924,447 506 159,043,312
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รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565





2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1,2
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่1
   1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
      1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนุ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ สามารถน าความรู้ - 40,000 33,000 - - -ท าขนม 2 ชนิด -ลดปญัหาการวา่งงานใน ส านักปลัด
ประกอบอาชีพใหก้ับสตรี ที่ได้รับไปประกอบ จ านวน 30 คน พื้นที่

อาชีพเสริม ม.1
-ท าขนม 2 ชนิด
จ านวน 30 คน 
ม.2
-ท าขนม 2 ชนิด
จ านวน 30 คน 
ม.3
-ท าขนม 2 ชนิด
จ านวน 30 คน 
ม.4
-ท าขนม 2 ชนิด
จ านวน 30 คน 
ม.5

องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ

งบประมาณ
ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



   1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
      1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนุ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ฝึกอบรมอาชีพเสริม -เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงาน -ได้รับความรู้ด้าน 30,000 30,000 - - - -รายได้เพิ่มขึ้น -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
สร้างรายได้สร้างความ ท า มีรายได้ มีคุณภาพชีวติที่ดี อาชีพเสริม -ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มั่นคงของครอบครัว -ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์

3 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ -เพื่อจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว -มีความรู้ความเข้า 20,000 - - - - -ผู้เข้าร่วมโครง -มีการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ ส านักปลัด
ระบบสหกรณ์ กับระบบสหกรณ์ ใจเกี่ยวกับระบบ การ 50 คน ในต าบล

สหกรณ์

4 ฝึกอบรมอาชีพสตรี -เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สตรี -มีอาชีพประกอบใน 30,000 30,000 - - - -รายได้เพิ่มขึ้น -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ต าบลตันหยงดาลอ -เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ พื้นที่ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง

-เพื่อลดถิ่นฐานการประกอบ -มีรายได้เพยีงพอ
อาชีพนอกพื้นที่ -สามารถพึ่งพา

ตนเอง

5 สนับสนุนโครงการอัน -เพื่อตอบสนองพระราชด ารัส -ประชาชนมีความรัก 25,000 25,000 - - - -จ านวนกิจกรรม -สถาบนัมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
เนื่องมาจากพระราชด า และพระราชเสาวนีย์ ในสถาบนั 1 คร้ังต่อปี -ชุมชนมีความเข้มแข็ง
รัสและพระราชเสาวนีย์ฯ -ประชาชนด าเนิน

ชีวติตามแนวทาง
พระราชด ารันและ
พระราชเสาวนีย์ฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
      1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนุ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ฝึกอบรมอาชีพเพาะเหด็ -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชา -มีความรู้ความ - 20,000 - - - -จ านวน 20 คน -สามารถน าผลผลิตมา ส านักปลัด
ฟางในตะกร้า ม.4 ชนมีความรู้ความสามารถใน สามารถในการเพาะ บริโภคในครัวเรือนและ

การเพาะเหด็ฟางในตะกร้า เหด็ฟางในตะกร้า น ามาจ าหน่าย
-ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
-ชุมชนมีความเข้มแข็ง

7 ฝึกอบรมและทศันศึกษา -เพื่อเพิ่มพนูความองค์รู้ -สามารถน าเอาองค์ - 500,000 425,000 - 425,000 -สตรีต าบลตัน -ประชาชนใช้หลักปรัชญา ส านักปลัด
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิท ในการด าเนินชิวติตามหลัก ความรู้ที่ได้รับจาก หยงดาลอ เศรษฐกิจพอเพยีงในการ
ภาพด้านอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง การศึกษาดูงานมา จ านวน 75 คน ด าเนินชีวติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านอาชีพ ปรับใช้กับวธิชีีวติ -บคุลากรที่เกี่ยว
เพยีง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ ประจ าวนั ข้องจ านวน

เพยีง 15 คน
-เพื่อทศันศึกษาแหล่งเรียน
รู้จริงมาปรับใช้กับชีวติ
ประจ าวนั

8 เผยแพร่ความรู้ด้านการ -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ -ประชาชนมีความ 5,000 5,000 - - - -ประชาชน หมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
เกษตรและปศุสัตวต์าม เข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎใีหม่ รู้ความเข้าใจเกี่ยว 1-5
แนวทางเกษตรทฤษฏี ทางหอกระจายข่าว กับเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ใหม่
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วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ



   1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
      1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนุ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 หมู่บา้นเศรษฐกิจ -เพื่ออบรมใหค้วามรุ้เกี่ยวกับ -ประชาชนในพื้นที่ 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละ 80 -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
พอเพยีง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ยึดหลักเศรษฐกิจ ของผู้เข้าร่วม

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ พอเพยีงในการด ารง โครงการยึด
มีการประกอบอาชีพตามหลัก ชีวติ หลักเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีง

10 หอกระจายข่าวไร้สาย -เพื่อประชาสัมพนัธ์ -ประชาชนมีความ 5,000 5,000 - - - -ประชาสัมพนัธ์ -ระบบเศรษฐกิจชุมชนมี ส านักปลัด
ข้อมูลเกี่ยวกับการ รู้ความเข้าใจระบบ ทางหอกระจาย ความเข้มแข็ง
พฒันาและเสริม เศรษฐกิจชุมชน ข่าว 3 คร้ัง/ปี -แก้ไขปญัหาความยากจน
สร้างความเข้มแข็ง -แจกแผ่นพบั
ของระบบเศรษฐกิจ 500 แผ่น
ชุมชนและการแก้ไข
ปญัหาความยากจน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   1.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
      1.2 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ฝึกอบรมการท าปุ๋ย -เพื่อลดต้นทนุการผลิตและลด -ลดต้นทนุการผลิต 30,000 30,000 - - - -ร้อยละ50ของ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ชีวภาพ การใช้สารเคมี -ไม่มีสารเคมีตกค้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ-สุขภาพอนามัยดีขึ้น

ลดการใช้สาร
เคมี

12 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวสัดุการ -พชืผลทางการ 100,000 100,000 - - - -เกษตรกร -ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด
เกษตรและปอูงกันพชืผลทาง เกษตรเพิ่มขึ้น 697 ครัวเรือน -คุณภาพชีวติดีขึ้น
การเกษตร เช่น จัดซ้ือพนัธผั์ก -ศัตรูพชืลดลง ได้รับวสัดุการ
ปุ๋ย สารเคมี สารก าจัดศัตรูพชื เกษตร
ฯลฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่1,4
   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนที่ท าการปก- -เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหก้ับ -ประชาชนเล็งเหน็ - 15,000 15,000 - - -จัดกิจกรรมวนั -ประชาชนมีความรักใน ส านักปลัด
ครองอ าเภอยะหร่ิง ปกครองอ าเภอยะหร่ิง ถึงความส าคัญของ ส าคัญของสถาบนัสถาบนัพระมหากษตัริย์

สถาบนัพระมหา- พระมหากษตัริย์
กษตัริย์และงาน และงานส าคัญ
ส าคัญทางศาสนาคง ทางศาสนา
อยู่กับคนไทย -102-

โครงการ
งบประมาณ

ที่ วัตถุประสงค์



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ -ศพด.มีค่าใช้จ่ายใน - 72,320 111,870 111,870 111,870 -ศพด.จ านวน 3 -ศพด.มีการจัดการศึกษา ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาของ ศพด. การจัดการศึกษา ศูนย์ ดังนี้ ที่ดีมีคุณภาพ
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 1.ค่าหนังสือเรียน 1.ศพด.บา้นตือระ
ศึกษา) 2.ค่าอุปกรณ์การ 2.ศพด.บา้น

เรียน ตอหลัง
3.ค่าเคร่ืองแบบ 3.ศพด.มัสยิด
4.ค่ากิจกรรมพฒันา ตันหยงดาลอ
ผู้เรียน

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพื่อสนับสนุนส่ือการเรียนการ -ศพด.มีส่ือการเรียน - 30,000 30,000 30,000 30,000 -ศพด.จ านวน 3 -ศพด.มีการจัดการศึกษา ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษา สอนเชิงสัญลักษณ์ของความเปน็ การสอนเชิงสัญลักษณ์ ศูนย์ ดังนี้ ที่ดีมีคุณภาพ
(ค่าส่ือการเรียนการสอน ชาติส าหรับ ศพด. ของความเปน็ชาติ 1.ศพด.บา้นตือระ
เชิงอัตลักษณ์ของความ 2.ศพด.บา้น
เปน็ชาติ) ตอหลัง

3.ศพด.มัสยิด
ตันหยงดาลอ

4 สนับสนุนอาหารเสริม -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเด็กนักเรียนได้รับ 883,369 877,177 877,177 877,177 877,177 -โรงรียนสังกัด -สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส านักปลัด
(นม) เสริมนมใหก้ับโรงเรียนสังกัด บริโภคอาหารเสริม ศพฐ.จ าวน 3

ศพฐ. นมทกุคน แหง่
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร -ศพด.จ านวน 3
เสริมนมให ้ศพด. แหง่
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนอาหารกลางวนั -เพื่อเสริมสร้างโภชนการใหก้ับ -เด็กนักเรียนได้ 1,408,000 1,408,000 1,332,000 1,332,000 1,332,000 -ร.ร.สังกัด ศพฐ. -สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส านักปลัด
โรงเรียน เด็กนักเรียน รับสารอาหารครบ จ านวน 3 แหง่

หา้หมู่

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั -เด็กนักเรียนได้ 534,100 534,100 494,900 494,900 494,900 -ศพด. จ านวน -สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษา ใหก้ับ ศพด. รับสารอาหารครบ 3 แหง่

หา้หมู่

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ -เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียน -ศพด.มีค่าจัดการ 185,300 171,700 171,700 171,700 171,700 -ศพด. จ านวน -ศพด.มีการจัดการศึกษา ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษา การสอน เรียนการสอน 3 แหง่มีค่าจัด ที่ดีมีคุณภาพ

การเรียนการ
สอนคนละ 
1,700 บ./ปี

8 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ศพด.ได้รับการปรับ 50,000 50,000 - - - ศพด.บา้นตือระ -ศพด.บา้นตือระมีความ ส านักปลัด
ศพด.บา้นตือระ ใหดี้ขึ้น ปรุงซ่อมแซม เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ศพด.ได้รับการปรับ 50,000 50,000 - - - ศพด.มัสยิด -ศพด.บา้นตือระมีความ ส านักปลัด
ศพด.มัสยิดตอหลัง ใหดี้ขึ้น ปรุงซ่อมแซม ตอหลัง เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

10 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ศพด. ศพด.ได้รับการปรับ 50,000 50,000 - - - ศพด.มัสยิด -ศพด.บา้นตือระมีความ ส านักปลัด
ศพด.มัสยิดตันหยงดาลอใหดี้ขึ้น ปรุงซ่อมแซม ตันหยงดาลอ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
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ที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 วยัเด็กวยัใสวยัใจร่าเริง -เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก -เด็กได้ท ากิจกรรม 50,000 50,000 35,000 35,000 35,000 -เด็ก ศพด.จ านวน-เด็กมีพฒันาการด้านร่าง ส านักปลัด
-เพื่อใหเ้ด็กกล้าแสดงออก ร่วมกัน กล้าแสดง 3 แหง่ กาย จิตใจ สังคม อารมณ์
-เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะการเปน็ผู้น า ออก -เด็กทั่วไปใน ที่ดี

-เกิดการเรียนรู้นอก ต าบล -เด็กหา่งไกลยาเสพติด
สถานที่

12 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ -เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ -มีความรู้ความเข้า 20,000 20,000 18,000 18,000 18,000 -ผู้ปกครอง เด็ก -เด็กได้รับการศึกษาต่อทกุ ส านักปลัด
เด็กเล็ก เข้าใจเกี่ยวกับการเรียน ใจเกี่ยวกับการ ที่ส าเร็จการศึกษาคน

-เพื่อใหเ้ด็กสนใจในการเรียน ศึกษา จ านวน 3 ศูนย์
-เพื่อใหผู้้ปกครองร่วมกันแสดงความคิดเหน็
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งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 สนับสนุนวสัดุทางการ -เพื่อเปน็การส่งเสริมและสนับ -วสัดุการศึกษามี 100,000 100,000 - - - -วสัดุการศึกษา -การเรียนการสอนของ ส านักปลัด
ศึกษา สนุนวสัดุการศึกษา อย่างเพยีงพอ จ านวน 3 ศูนย์ฯ ศพด.ได้มาตรฐาน
-จัดซ้ือวสัดุการศึกษา -เพื่อใหศู้นย์เด็กเล็กมีวสัดุการ -วสัดุการศึกษาได้ -เด็กมีแรงจูงใจอยากเรียน

ศึกษาอย่างเพยีงพอ มาตรฐาน

14 ทศันะศึกษาแหล่งเรียน -เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ -เด็กมีพฒันาการ 30,000 30,000 - - - -ศูนย์พฒันาเด็ก -เด็กมีพฒันาการที่ดีขึ้น ส านักปลัด
รู้นอกสถานที่ -เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการด้านจิต ด้านความคิด เล็กจ านวน -ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์

ใจและด้านความคิด -รักในการเรียน 3 แหง่ มาตรฐานตัวชี้วดั
-เพื่อใหผู้้ปกครองท ากิจกรรม -เด็กเปน็บคุคลแหง่การเรียน
ร่วมกัน รู้ ไฝุรู้ ไฝุเรียน

15 หอ้งสมุด อบต.ประจ า -เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนรู้ต่างๆ -ชุมชนมีแหล่งเรียน 10,000 10,000 - - - -มัสยิดหมู่บา้น -ประชาชนยึดมั่นในศาสนา ส านักปลัด
มัสยิด ด้านศาสนา รู้ ละ 1 แหง่ มีคุณธรรม จริยธรรมหา่ง

-เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและประชา -ประชาชนมีนิสัยรัก ไกลยาเสพติด
ชนทั่วไปมีแหล่งค้นควา้ ในการอ่าน

16 หอ้งสมุดประจ า ศพด. -เพื่อจัดซ้ือส่ือการเรียนรู้ต่างๆ -ชุมชนมีแหล่งเรียน 10,000 10,000 - - - ศพด. 3 แหง่ -ประชาชนได้รับทราบข้อ
-เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและประชา รู้ มูลข่าวสารต่างๆ
ชนทั่วไปมีแหล่งค้นควา้ -ประชาชนมีนิสัยรัก

ในการอ่าน

17 ทศันศึกษาแหล่งเรียน -เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้ประสบ -มีความหวงแหน 50,000 50,000 - - - ศพด. 3 แหง่ -เด็กมีความหวงแหนใน ส านักปลัด
รู้ในชุมชน การณ์จริง พื้นที่ตนเอง ชุมชนตนเอง

-เพื่อใหเ้ด็กมีความหวงแหนใน -เด็กมีพฒันาการ -เด็กมีการพฒันาการที่ดีขึ้น
วถิีชุมชนของตนเอง ด้านความคิด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 แข่งขันทกัษะส าหรับ -เพื่อใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการจัด -เด็กกล้าแสดงออก 10,000 10,000 8,000 8,000 8,000 -เด็กศูนย์พฒันา -รักในการเรียน ส านักปลัด
เด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กิจกรรม -เด็กมัพฒันาการ เด็กเล็ก จ านวน -มีพฒันาการที่ดี

-เพื่อแข่งขันทกัษะด้านต่างๆให้ ด้านความคิด อารมณ์ 3 ศูนย์
แก่เด็ก สติปญัญาและสังคม
-เพื่อใหเ้ด็กกล้าแสดงออก

19 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก -เพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ -เก้าอี้พลาสติกมี - - 34,800 - - -เก้าอี้พลาสติก -การจัดกิจกรรมต่างๆของ ส านักปลัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พนักพงิไม่มีที่ทา้ว จ านวน 120 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเปน็ไป

แขน ตัว อย่างมีประสิทธภิาพ
-ขนาด 50*51*81 -ศพด.ละ 40

ตัว
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ต าบลตันหยงดาลอ -เพื่อปอูงกันและควบคุมโรคพษิ -สัตวเ์ล้ียงได้รับการ - 3,000 3,000 3,000 3,000 -สัตวเ์ล้ียงจ านวน -ต าบลตันหยงดาลอปลอด ส านักปลัด
ปลอดโรคพษิสุนัขบา้ สุนัขบา้ ฉีดวคัซีนโรคพษิ 30 ตัว ได้รับ โรคพษิสุนัขบา้

สุนัขบา้ การฉีดวคัซีน

21 สัตวป์ลอดโรคคนปลอด -เพื่อส ารวจและขึ้นทะเบยีน -แมวและสุนัข - 600 600 600 600 สัตวเ์ล้ียงจ า -ต าบลตันหยงดาลอปลอด ส านักปลัด
ภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ สัตวเ์ล้ียง ได้รับการส ารวจ นวน 100 ตัว โรคพษิสุนัขบา้

และขึ้นทะเบยีน

22 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - 7,000 - - - -ประชาชนหมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน ม.1 เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด 1 ได้มีการบริโภค

-เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน เกลือไอโอดีนไม่
ขาดสารไอโอดีน น้อยกวา่ร้อยละ

80 ของครัวเรือน

23 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - 7,000 - - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
ม.1 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -เด็กมีสุขภาพร่าง - 6,000 - - - -ร้อยละ 80ของ -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก ม.1 พฤติกรรมการบริโภค กายที่แข็งแรง เด็ก ม.1 มีสุข

-เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ สมบรูณ์ ภาพร่างกายที่
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์

25 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - 7,000 - - - -ประชาชนหมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน ม.2 เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด 2 ได้มีการบริโภค

-เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน เกลือไอโอดีนไม่
ขาดสารไอโอดีน น้อยกวา่ร้อยละ

80 ของครัวเรือน

26 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - 7,000 - - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
ม.2 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม

27 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -เด็กมีสุขภาพร่าง - 6,000 - - - -ร้อยละ 80ของ -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก ม.2 พฤติกรรมการบริโภค กายที่แข็งแรง เด็ก ม.2 มีสุข

-เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ สมบรูณ์ ภาพร่างกายที่
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - 7,000 - - - -ประชาชนหมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน ม.3 เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด 3 ได้มีการบริโภค

-เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน เกลือไอโอดีนไม่
ขาดสารไอโอดีน น้อยกวา่ร้อยละ

80 ของครัวเรือน

29 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - 7,000 - - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
ม.3 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม

30 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -เด็กมีสุขภาพร่าง - 6,000 - - - -ร้อยละ 80ของ -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก ม.3 พฤติกรรมการบริโภค กายที่แข็งแรง เด็ก ม.3 มีสุข

-เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ สมบรูณ์ ภาพร่างกายที่
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์

31 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - 7,000 - - - -ประชาชนหมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน ม.4 เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด 4 ได้มีการบริโภค

-เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน เกลือไอโอดีนไม่
ขาดสารไอโอดีน น้อยกวา่ร้อยละ

80 ของครัวเรือน
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - 7,000 - - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
ม.4 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม

33 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -เด็กมีสุขภาพร่าง - 6,000 - - - -ร้อยละ 80ของ -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก ม.4 พฤติกรรมการบริโภค กายที่แข็งแรง เด็ก ม.4 มีสุข

-เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ สมบรูณ์ ภาพร่างกายที่
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์

34 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - 7,000 - - - -ประชาชนหมู่ที่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน ม.5 เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด 5 ได้มีการบริโภค

-เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน เกลือไอโอดีนไม่
ขาดสารไอโอดีน น้อยกวา่ร้อยละ

80 ของครัวเรือน

35 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - 7,000 - - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
ม.5 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -เด็กมีสุขภาพร่าง - 6,000 - - - -ร้อยละ 80ของ -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก ม.5 พฤติกรรมการบริโภค กายที่แข็งแรง เด็ก ม.5 มีสุข

-เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ สมบรูณ์ ภาพร่างกายที่
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ แข็งแรงสมบรูณ์

37 เด็กไทยฉลาดสมวยั -เพื่อใหเ้ด็กได้รับประทาน -ลดอัตราภาวะการ - - 35,000 - - -ร้อยละ 80 -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ด้วยเกลือไอโอดีน เกลือไอโอดีนในครัวเรือน เกิดภาวะการณ์ขาด ของครัวเรือน
หมู่ที่ 1-5 -เพื่อลดอัตราการเกิดภาวการณ์ สารไอโอดีน มีการรับประทาน

ขาดสารไอโอดีน เกลือไอโอดีน

38 รู้และปอูงกันไว ้ปลอด -เพื่อใหส้ตรีมีความรู้ความเข้าใจ -สตรีสามารถตรวจ - - 35,000 - - -ร้อยละ 90ของ -ต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด
ภยัจากมะเร็งเต้านม และสามารถตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็จเต้านมด้วย สตรีที่เข้าร่วม ปลอดโรคมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 1-5 ด้วยตนเอง ตนเอง โครงการสามารถ

-เพื่อสร้างระบบเฝูาระวงั ตรวจมะเร็งเต้านม

39 โภชนาการอาหาร -เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในเร่ือง -มีความรู้ความเข้า - - 30,000 - - -ร้อยละ 90 -มีคุณภาพชีวติที่ดี ส านักปลัด
ส าหรับเด็ก พฤติกรรมการบริโภค ใจเกี่ยวกับโภชนา ของผู้ร่วมโครง
หมู่ที่ 1-5 -เพื่อใหผู้้ปกครองมีความรู้ความ การส าหรับเด็ก การมีความรู้

เข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ เกี่ยวกับโภชนา
การอาหาร
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ -เพื่อบ าบดัฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด -ผู้เข้ารับการบ าบดั 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ผู้เข้ารับการบ า -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
การบ าบดัฟื้นฟู ฟื้นฟหูายจากอาการ บดัฟื้นฟทูกุราย

ติดยาเสพติด หายจากการติด
ยาเสพติด

41 อบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ดู -เพื่อเสริมความรู้เพิ่มพนูทกัษะ -ผู้ดูแลสามารถ - 7,510 7,600 7,600 7,600 -ร้อยละ 80ของ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
แลผู้พกิารและผู้ปวุยติด แก่ผู้ดูแลผู้พกิารและผู้ปวุยติด ปฏบิติัตนได้ถูกต้อง ผู้พกิารและผู้ปวุย
เตียงในต าบลตันหยง เตียงในเร่ืองการดูแลสุขภาพ ในการดูแลผู้พกิาร ติดเตียงได้รับการ
ดาลอ -เพื่อส่งเสริมปอูงกันรักษาและ และผู้ปวุยติดเตียง ดูแลอย่างถูกต้อง

ฟื้นฟสุูขภาพแก่ผู้พกิาร และผู้
ปวุยติดเตียง โดยเน้น 3อ-2ส-
1ฟ ในการดูแลสุขภาพ

42 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก -เพื่อใหผู้้ปกครองเด็กก่อนวยั -เด็กก่อนวยัเรียนมี - 11,150 11,200 - - ศพด.บา้นตือระ -ผู้ปกครองเด็กก่อนวยัเรียน ส านักปลัด
ในเด็กก่อนวยัเรียน เรียน ศพด.บา้นตือระ มีความรู้ สุขภาพช่องปาก มีความรู้และทกัษะในการ

และฝึกทกัษะในการดูแลสุขภาพ ที่ดี ดูแลสุขภาพช่องฟนั
ฟนัในช่องปาก -ผู้ปกครองเด็กก่อนวยัเรียน
-เพื่อใหผู้้ปกครองเด็กก่อนวยั มีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียน ศพด.บา้นตือระ มีความรู้ แปรงฟนัอย่างถูกวธิี
ความเข้าใจในการแปรงฟนั -เด็กเล็กก่อนวยัเรียนมี
อย่างถูกวธิี สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น
-เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียน ศพด.
บา้นตือระ มีสุขภาพช่องปากที่
ดีขึ้น
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ส่งเสริมพฒันาการและ -เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนใน ศพด. -เด็กก่อนวยัเรียนมี - 8,600 8,600 - - -ศดพ.บา้น -เด็กเล็กมีพฒันาการที่ ส านักปลัด
การเรียนรู้ในเด็กก่อน มัสยิดตอหลัง มีพฒันาการที่สม พฒันาการที่สมวยั มัสยิดตอหลัง สมกับวยั
วยัเรียน วยัทั้งด้านร่างกาย สติปญัญา -มีความรู้ความเข้าใจด้าน

อารมณ์ จิตใจ และสังคม พฒันาการและการเรียนรู้
-เพื่อพฒันาศักยภาพ ครู ผู้ปกครอง ของเด็กเล็ก
ใหม้ีความรู้ความเข้าที่ถูกต้อง -ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพฒันาการ ส่งเสริมพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียน เด็กก่อนวยัเรียน
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครูและผู้ปกครองในการด าเนิน
งานส่งเสริมพฒันาการเด็กก่อน
วยัเรียน

44 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก -เพื่อใหค้รู ผู้ปกครอง ศพด.มัสยิด-เด็กก่อนวยัเรียนมี - 9,800 9,800 - - -ศพด.บา้น -ครู ผู้ปกครองมีความรู้ ส านักปลัด
สุขภาพดี ตันหยงดาลอ มีความรู้ในการดู พฒันาการที่สมวยั ตอหลัง ความเข้าใจในการดูแล

แลสุขภาพเด็กก่อนวยัเรียน สุขภาพเด็กก่อนวยัเรียน
-เพื่อใหค้รู ผู้ปกครอง ศพด.มัสยิด -ครู ผู้ปกครองมีความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในการเลือก ความเข้าใจในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่มีประ
และปริมาณที่เหมาะสมกับร่าง โยชน์และปริมาณที่เหมาะ
กายของเด็กก่อนวยัเรียน สมกับร่างกาย
-เพื่อใหค้รู ผู้ปกครอง ศพด.มัสยิด -ครู ผู้ปกครองมีความรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฒันา
พฒันาการเด็กตามช่วงวยั การเด็กตามช่วงวยั
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.3 แผนงานดา้นสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ -เพื่อจัดซ้ือวสัดุต่างๆเช่นน้ ายา -ต าบลตันหยงดาลอ 30,000 30,000 - - - -ปอูงกันและแก้ -คุณภาพชีวติประชาชน ส านักปลัด
/การแพทย์ ก าจัดยุ่งลาย ทราบอะเบท วคั ไม่มีโรคติดต่อ ไขปญัหาโรคต่าง ดีขึ้น

ซีนต่างๆและน้ ายาต่างๆ ฯลฯ -สามารถยับยั้งการ ๆปลีะไม่น้อย
ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหา แพร่ระบาดของโรค กวา่ 2 คร้ัง
โรคต่างๆ ต่างๆ

46 สุขภาพเคล่ือนที่ -เพื่อตรวจสุขภาพประชาชน -ประชาชนได้รับการ 10,000 10,000 - - - -ปลีะ 2 คร้ัง -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
-เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ตรวจสุขภาพ

-ประชาชนได้รับ
ความรู้

47 หนูน้อยยิ้มสวย -เพื่อเสริมสร้างสุข -เด็กน้อยฟนัสวน 30,000 30,000 - - - -ศพด. 3 ศูนย์ -มีการดูแลช่องปากสม่ า ส านักปลัด
ภาพอนามัยที่ดีและ สะอาด และผู้ปกครอง เสมอ
การดูแลช่องปากให้ -สุขภาพอนามัยดี
แก่เด็ก -การดูแลฟนัและช่องปาก

ถูกวธิี

48 จัดซ้ือรถพยาบาล -เพื่อบริการประชาชนในกรณีที่ -รถพยาบาลฉุก - 1,200,000 - - - -รถพยาบาล -คุณภาพชีวติประชาชนดีขึ้น ส านักปลัด
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีเหตุฉุกเฉิน เฉิน แบบกระบะ ฉุกเฉิน 1 คัน

-เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ 1 คัน ได้มาตรฐาน
ประชาชน
-เพื่อลดการสูญเสีย
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ -เพื่อใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ -มีรายได้เสริม 20,000 30,000 26,000 26,000 26,000 -ผู้สูงอายุ อายุ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
หมู่ที่ 1-5 -เพื่อใหผู้้สูงอายุมีรายได้เสริม -ลดภาระค่าใช้จ่าย 60 ปขีึ้นไป

ใหแ้ก่ครอบครัว จ านวน 30 คน

50 ส่งเสริมผู้สูอายุและสถา -เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัว -สร้างความรู้รัก - 75,000 - - - -ร้อยละ 90 -สถาบนัครอบครัวมีความ ส านักปลัด
บนัครอบครัวต าบล ได้แสดงออกถึงความเคารพและ สามัคคีของคนใน ของผู้เข้าร่วม เข็มแข็ง
ตันหยงดาลอ กตัญญูกตเวที ครอบครัว โครงการได้รับ

-เพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรม -ผู้สูงอายุทรบถึง ความรู้จากการ
ร่วมกัน สิทธ ิสวสัดิการต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
-เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับความรู้ -มีความรู้เกี่ยวกับ ในระดับดีมาก
เกี่ยวกับสิทธ ิสวสัดิการ ต่างๆ การดูแลสุขภาพ (แบบสอบถาม)
-เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
-เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

51 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ -เพื่อตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ -มีความรู้ด้านการ 30,000 30,000 56,000 56,000 56,000 -ผู้สูงอายุไม่น้อย -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
-เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ ดูแลสุขภาพ กวา่ 200 คน
สูงอายุ -บคุลากร อบต.
-เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้านต่างๆ และผู้น าต่างๆ

50 คน
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 วนัผู้สูงอายุ -เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแล -สร้างความอบอุ่น 100,000 100,000 - - - -ผู้สูงอายุ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
สุขภาพผู้สูงอายุ แก่ผุ้สูงอายุ 300 คน
-เพื่อใหผู้้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น
-เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

53 สายใยรัก -เพื่อเยี่ยมเยียนและใหก้ าลังใจ -ผู้พกิาร ผู้ปวุยติด 45,000 45,000 - - - -ผู้พกิาร 60 คน -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
กลุ่มเปาูหมาย เตียง ผู้ปวุยโรคเร้ือ -ผู้ปวุยติดเตียง
-เพื่อมอบปจัจัยยังชีพแก่กลุ่ม รังได้รับการดูแล 12 คน
เปาูหมาย -ผู้ปวุยโรคเร้ือรัง
-เพื่อคุณภาพชีวติที่ดี 40 คน

รวม 112 คน

54 ช่วยเหลือผู้ประสบภยั -เพื่อบรรเทาปญัหาความเดือด -ลดปญัหาความ 100,000 100,000 - - - -ผู้ประสบภยัใน -คุณภาพชีวติประชาชนดีขึ้น ส านักปลัด
พบิตั ร้อนของประชาชนในพื้นที่ เดือดร้อนเบื้องต้น ต าบล

-เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ขึ้น
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 สานฝันวยัใสครอบครัว -เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี -สถาบนัครอบมี 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 -ร้อยละ 80ของ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
อบอุ่น -เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดี ความเข้มแข็ง ครัวเรือนที่เข้า

-เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัวได้ท า ร่วมโครงการไม่
กิจกรรมร่วมกัน มีเหตุรุนแรงใน

ครอบครัว
56 ฝึกอบรม -เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ -มีความรู้ความเข้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละ 80ของ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

ประชาธปิไตย เข้าใจเกี่ยวกับประชาธปิไตย ใจในระบอบประชา ผู้เข้าร่วมโครง
ธปิไตย การมีความรู้

ความเข้าในระ
บอบประชาธไิตย

57 เด็กและเยาวชนไทย -เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหา -ปญัหายาเสพติด 120,000 69,010 70,000 70,000 70,000 -ร้อยละ 90ของ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
หา่งไกลยาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่ ได้รับการแก้ไข ผู้เข้าร่วมโครง

-เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน -เด็กและเยาวชนได้ การมีความรู้ความ
-เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย รบ. รับความรู้เกี่ยวกับ เข้าใจในเร่ือง
-เพื่ออบรมใหค้วามรู้และทศัน ยาเสพติด ยาเสพติด
ศึกษาดุงาน (แบบสอบถาม)

58 ฝึกอบรมคุณธรรม -เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม -เด็กและเยาวชนมี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -ร้อยละ 90ของ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
จริยธรรมแก่เด็กและ แก่เด็กและเยาวชนตามหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน
เยาวชน -เพื่อส่งเสริมพฒันาเด็กและ ในการด าเนินชีวติ มีความรู้ความ

เยาวชนใหม้ีความพร้อมและเทา่ เข้าใจในเร่ือง
ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม คุณธรรมจริยธรรม

(แบบสอบถาม)
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ตันหยงดาลอต าบล -เพื่ออบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง -มีความรู้เร่ืองการ 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -ร้อยละ 80ของ -ประชาชนมีจิตส านักและ ส านักปลัด
สะอาด การจัดการขยะ จัดการขยะ ครัวเรือนที่เข้า มีความตระหนักในความ

-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน -มีความสะอาด ร่วมโครงการไม่ สะอาด เปน็ระเบยีบเรียบ
การรักษาความสะอาด เรียบร้อย มีเหตุรุนแรงใน ร้อย

ครอบครัว -ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและชุมชนน่าอยู่

60 ครอบครัวสุขสันต์เตรียม -เพื่อเตรียมความพร้อมของหนุ่ม -มีความพร้อมใน - 30,000 - - 30,000 -ชายหญิง 60 -ครอบครัวและชุมชน ส านักปลัด
ความพร้อมก่อน สาวในการมีครอบครัว การใช้ชีวติครอบครัว คน มีความเข้มแข็ง
แต่งงาน -เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ

คนในชุมชนและครอบครัว

61 ปกปอูงสถาบนัส าคัญ -เพื่อแสดงความจงรักภกัดี -สร้างความรู้รัก 10,000 10,000 - - - -จัดกิจกรรม -ชุมชนและครอบครัวมี ส านักปลัด
ของชาติ -เพื่อปกปอูงเชิดชูสถาบนั สามัคคี อย่างน้อยปลีะ ความเข้มแข็ง

-เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี -มีการรักษาไวซ่ึ้ง 1 คร้ัง -สถาบนัส าคัญของชาติคง
ของคนในชุมชนและครอบครัว สถาบนัส าคัญของ คู่กับประชาชนชาวไทย

ชาติ

62 เสริมสร้างครบอครับ -เพื่อใหค้รอบครัวมีความเข้ม -มีความรู้ความเข้า 10,000 10,000 - - - -ครอบครัวมี -ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
อบอุ่นบนหลักคุณธรรม แข็ง ใจเกี่ยวกับสถาบนั ความเข้มแข็ง -คุณภาพชีวติดีขึ้น
จริยธรรม -เพื่อใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว

-เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติที่ดี
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 เสริมสร้างความเข้มแข็ง -เพื่อใหเ้กิดการร่วมคิด ร่วมท า -จัดต้ังชมรมผู้สูง 15,000 - - - - -กลุ่มผู้สูงอายุ -กุล่มผู้สูงอายุมีความเข้ม ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ร่วมแก้ไขปญัหาของกลุ่มผู้สูง อายุหมู่บา้นละ 10 สามารถบริหาร แข็ง

อายุ คน จ านวน 5 จัดการเร่ืองต่างๆ
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ หมู่บา้น ได้อย่างมีประ
ชุมชน -กรรมการชมรมผู้ สิทธภิาพ

สูงอายุระดับต าบล
20 คน

64 ประชาสัมพนัธรั์บลงทะ -เพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย -ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 5,000 5,000 - - - -ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร -การขึ้นทะเบยีนครบร้อย ส านักปลัด
เบยีนผู้มีสิทธิรั์บเงินผู้สูง รัฐบาล ผู้ปวุยเอดส์ทราบถึง และผู้ปวุยเอดส์ เปอร์เซ็นต์
อายุและผู้มีสิทธรัิบเงิน -เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ สิทธทิี่พึ่งได้รับ
เบี้ยความพกิารและผู้
ปวุยเอดส์ที่มีสิทธรัิบเงิน

65 ใส่ใจผู้พกิาร -เพื่อเยี่ยมเยือนผู้พกิารที่บา้น -สร้างความอบอุ่น 5,000 5,000 - - - -ผู้พกิารไม่น้อย -ผู้พกิารมีสุขภาพทางจิตใจ ส านักปลัด
-เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ ใหแ้ก่ผู้พกิาร ร้อยละ 90 ได้ ที่ดี
พกิาร -รับทราบข้อมูลของ รับการเยี่ยมเยือน-คุณภาพชีวติดีขึ้น
-เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี ผู้พกิารในพื้นที่
ระหวา่ง อบต.กับครอบคร้วผู้
พกิาร

66 ใหค้วามรู้ยาสามัญประ -เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการใช้ยา -การใช้ยามีความ 5,000 5,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครง -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
จ าบา้น สามัญประจ าบา้น ปลอดภยั การ 50 คน

-เพื่อใหม้ีความปลอดภยั
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67 ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส -เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส -สร้างความอบอุ่น 5,000 5,000 - - - -ผู้ด้อยโอกาสไม่ -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
-เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ แก่ผู้ด้อยโอกาส น้อยกวา่ร้อยละ
ผู้ด้อยโอกาส -รับทราบข้อมูลของ 90 ได้รับการ
-เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี ผู้ด้อยโอกาส เยียม

68 ปรับปรุงประสิทธภิาพ -เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิติังาน -ประชาชนได้รับ 5,000 5,000 - - - -รับลงทะเบยีน -การใหบ้ริการประชาชน ส านักปลัด
การใหบ้ริการประชาชน -เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ ความสะดวก รวด จ่ายเงินเบี้ยยัง เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
ด้านสวสัดิการสังคม ประชาชน เร็ว ลดขั้นตอน ชีพผู้สูงอายุ ผู้

การปฏบิติังาน พกิาร

69 ส่งเสริมการปอูงกันและ -เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดของ -ประชาชนรู้ทนัโรค 5,000 5,000 - - - -รณรงค์ปลีะ -ปอูงกันการแพร่ระบาดของ ส านักปลัด
ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ โรคติดต่อ ติดต่อต่างๆ 3 คร้ัง โรคติดต่อ

-เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน -ประชาชนได้รับ -ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
-เพื่อปอูงกันการแพร่ระบาดของ ความรู้และสามารถ ที่ดีไร้โรค
โรคติดต่อ ปอูงกันจากโรค -คุณภาพชีวติที่ดี

ติดต่อ

70 ปอูงกันโรคเอดส์ -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบ -มีความรู้เกี่ยวกับ 5,000 5,000 - - - -แผ่นพบั 500 -ตันหยงดาลอปลอดเอดส์ ส านักปลัด
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ เอดส์ ใบ
-เพื่อปอูงกันปญัหาเอดส์ -สามารถปอูงกันได้ -ประชาสัมพนัธ์

ถูกวธิี ทางหอกระจาย
ข่าวเดือนละคร้ัง

-121-

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ

ที่



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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71 โรงเรียนปลอดโรค -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุข -นักเรียนมาความรู้ 5,000 5,000 - - - -แจกแผ่นพบั -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
ภาพและปอูงกันโรคในโรงเรียน ความเข้าใจเกี่ยวกับ 500 แผ่น
-เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหก้ับเด็ก เร่ืองสุขภาพและ -โรงเรียนประถม
นักเรียน โรคต่างๆ 3 แหง่
-เพื่อสร้างเครือข่าย

72 ประชาสัมพนัธโ์รคติด -เพื่อปอูงกันโรคอุบติัใหม่ -ประชาชนรู้เทา่ทนั 5,000 5,000 - - - -หมู่ที่ 1-5 -ตันหยงดาลอปลอดโรค ส านักปลัด
ต่ออุบติัใหม่ -เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบติัใหม่

ใหม่ๆ

73 เยี่ยมแม่ดูแลลูกของสตรี -เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ัง -หญิงต้ังครรภม์ี - 5,000 - - - -หญิงต้ังครรภ์ -หญิงต้ังครรภแ์ละลูกมี ส านักปลัด
ต้ังครรภแ์ละหลังคลอด ครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด ความรู้ความเข้า แรกไม่น้อยกวา่ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

-เพื่อให้หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการดู ร้อยละ90ได้รับ ปลอดภยั
ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวด แลสุขภาพของ การเยี่ยมแม่
-เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหญิงต้ังครรภต์นเองและบตุร ดูแลลูก
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

74 เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พิ -เพื่อเยี่ยมเยียนใหก้ าลังใจ -สร้างความอบ - 20,000 - - - -ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร -ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ ส านักปลัด
การและผู้ด้อยโอกาส -เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อุ่นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิ และผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสมีสุขภาพทางจิต
ทางสังคม การและผู้ด้อยโอ ทางสังคมที่มี ใจที่ดี

กาสทางสังคม ฐานะยากจน -สามารถน าเอาข้อมูลที่จัด
-รับทราบข้อมูลของ เก็บได้มาวางแผนด้านการ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ ใหค้วามช่วยเหลือต่อไป
ผู้ด้อยโอกาส
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ที่ โครงการ



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ส่งเสริมพธิลีะศิลอด -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการ -ส่งเสริมพธิลีะ 60,000 80,000 84,000 84,000 84,000 -จัดซ้ืออินทผาลัม -สืบสานวฒันธรรมอันดี ส านักปลัด
เดือนรอมฏอน ศาสนา ศิลอด ประกอบพธิลีะ ของทอ้งถิ่น

-เพื่อใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่ -ส่งเสริมสนับสนุน ศิลอด
คณะ กิจการศาสนา -จัดซ้ือตลอด

เดือนรอมฏอน

76 ส่งเสริมและสนับสนุน -เพื่อรักษาประเพณีวฒันธรรม -ประเพณีวฒันธรรม 120,000 50,000 30,000 30,000 30,000 -จัดกิจกรรมส่ง -มีการสืบทอดประ ส านักปลัด
การอนุรักษป์ระเพณี ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นได้รับการ เสริมและสนับ เพณีวฒันธรรม
วฒันธรรมทอ้งถิ่น -เพื่อประชาสัมพนัธก์ิจกรรมของ อนุรักษ์ สนุนการอนุรักษ์ ทอ้งถิ่น

ทอ้งถิ่น วฒันธรรมทอ้ง
-เพื่อบรูณาการร่วมกับหน่วยงาน ถิ่นอย่างน้อยปี
ต่างๆ ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ ละ 1 คร้ัง
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

77 เข้าสุนัตหมู่ -เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณี -การเข้าสุนัตหมู่มี - - 40,800 - 40,800 -เด็กเยาวชน -เด็ก เยาวชนและประชาชน ส านักปลัด
ทางศาสนาอิสลาม ความถูกต้องปลอด จ านวน 50 คน ทั่วไปมีความตระหนักใน
ได้เข้าสุนัตอย่างถูกต้องปลอดภยั ภยั ได้รับการเข้า เร่ืองการดูและสุขภาพ
และลดภาระผู้ปกครอง สุนัตหมู่อย่าง -ศาสนาได้รับการทะนุบ ารุง
-เพื่อรณรงค์และสร้างความตระ ปลอดภยั
หนัก ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพและปอูงกัน โดยเฉพาะ
โรคติดเชื้อ
-เพื่อช่วยท านุบ ารุงศาสนาและ
ประเพณีวฒันธรรมใหค้งอยู่ต่อไป
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   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 อาซูรอสัมพนัธ์ -เพื่อรักษาไวซ่ึ้งประเพณีและ -ได้เรียนรู้ประเพณี 30,000 30,000 38,000 38,000 38,000 -เยาวชน ประชา -ประเพณีวฒันธรรมได้รับ ส านักปลัด
วฒันธรรมอันดีของทอ้งถิ่น วฒันธรรมทอ้งถิ่น ชนทั่วไป การถ่ายทอดสู่ชนรุ่นต่อรุ่น
-เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ไม่น้อยกวา่ 55 -ชุมชนมึความเข้มแข็ง
คนในทอ้งถิ่น คนเข้าร่วม

โครงการ
79 ฮารีรายอสัมพนัธ์ -เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา -ได้เรียนรู้ประเพณี 30,000 20,000 62,000 62,000 62,000 -เด็ก เยาวชน -ประเพณีวฒันธรรมได้รับ ส านักปลัด

วฒันธรรมประเพณีอันดีงานของ วฒันธรรมทอ้งถิ่น และประชาชน การถ่ายทอดสู่ชนรุ่นต่อรุ่น
ตามหลักศาสนา ทั่วไปจ านวน -ชุมชนมึความเข้มแข็ง
-เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ไม่น้อยกวา่150
ของคนในชุมชน คนเข้าร่วมกิจ

กรรม

80 เมาลิดสัมพนัธ์ -เพื่อจัดกิจกรรมร าลึกถึงประวติิ -เกิดความดีงามใน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -เด็ก เยาวชน -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
ศาสตร์และแบบฉบบัอันดีงาม จิตใจตามแบบฉบบั และประชาชน
ของทา่นศาสดา ที่ดีงามของทา่น ทั่วไปจ านวน
-เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน ศาสดามูฮ ามัด ไม่น้อยกวา่700
การท ากิจกรรมร่วมกัน -แก้ไขปญัหายาเสพ คนเข้าร่วมกิจ

ติด กรรม
-ชุมชนมีความเข้มแข็ง

81 ก่อสร้างร้ัวกูโบร์โตะ -เพื่อปอูงกันสัตวเ์ล้ียงเข้าไปภาย -สูง 2 เมตร ยาว - 259,000 - - - -ร้ัวก าแพงกูโบร์ -ปอูงกันการบกุรุกที่ ส านักปลัด
ปอนอ ม.1 ในกูโบร์ 71 เมตร 1 แหง่ สาธารณะและปอูงกันสัตว์

-เพื่อปอูงกันการบกุรุกที่สาธารณะ -ที่สาธารณะไม่ เล้ียงต่างๆ
-เพื่อใหกู้โบร์มีบริเวณเปน็สัด ถูกบกุรุก
ส่วน -สัตวเ์ล้ียงไม่เข้าในกูโบร์
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ที่



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 ก่อสร้างร้ัวกูโบร์โตะ -เพื่อปอูงกันสัตวเ์ล้ียงเข้าไปภาย -ยาว 81 เมตร - - 320,400 - - -ร้ัวก าแพงกูโบร์ -ปอูงกันการบกุรุกที่ ส านักปลัด
ปอนอ ม.1 ในกูโบร์ สูง 1.70 เมตร 1 แหง่ สาธารณะและปอูงกันสัตว์

-เพื่อปอูงกันการบกุรุกที่สาธารณะ -ที่สาธารณะไม่ เล้ียงต่างๆ
-เพื่อใหกู้โบร์มีบริเวณเปน็สัด ถูกบกุรุก
ส่วน -สัตวเ์ล้ียงไม่เข้าในกูโบร์

-126-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   2.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      2.7 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -เพื่อช่วยเหลือสวสัดิการใหก้ับผู้ -ผู้สูงอายุในเขต 3,000,000 3,200,000 2,952,000 2,952,000 2,952,000 -ผู้อายุในต าบล -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
สูงอายุในเขต อบต.  อบต.ได้รับเงินการ ตันหยงดาลอ

ขึ้นทะเบยีนและรับ
เงินเบี้ยยังชีพแบบ
ขั้นบนัได

84 เบี้ยความพกิาร -เพื่อช่วยเหลือสวสัดิการทางสัง -ผู้พกิารในเขต อบต. 632,000 640,000 849,600 849,600 849,600 -ผู้พกิารในต าบล -คุณภาพชีวติดีขึ้น ส านักปลัด
คมใหก้ับผู้พกิารและทพุพลภาพ ได้รับการขึ้นทะเบยีน ตันหยงดาลอ
ในเขต อบต. และรับเงินเบี้ย  

ความพกิาร

85 อุดหนุนเงินสมทบหลัก -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ-ประชาชนในต าบล 60,000 60,000 62,000 62,000 62,000 -กลุ่มเด็กและ -คุณภาพชีวติดีขึ้น -ส านักปลัด
ประกันสุขภาพ ประชาชนในต าบล ตันหยงดาลอ เยาวชน
อบต.ตันหยงดาลอ -กลุ่มวยัท างาน

-กลุ่มวยัผู้สูงอายุ
-หน่วยงานใน
พิ้นที่

-127-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1,2
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่1,4
   3.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
      3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แข่งขันกีฬาต้าน -เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนสน -ส่งเสริมการออก 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 -กีฬาประเภท -กีฬาตันหยงดาลอสู่ความ ส านักปลัด
ยาเสพติด ใจกีฬา ก าลังกาย 1.สากล เปน็เลิศ
"ตันหยงดาลอเกมส์" -เพื่อพฒันาการกีฬาสู่ความเปน็ -ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด 2.พื้นบา้น -ปญัหายาเสพติดลดลง

เลิศ ประโยชน์ -มีสุขภาพอนามัยที่ดี
-เพื่อสร้างความสามัคคี -หา่งไกลยาเสพติด -ต าบลมีความเข้มแข็ง
-เพื่อแก้ไขปญัหายาเสพติด

2 จัดซ้ือวสัดุกีฬา -เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ -มีสุขภาพร่างกาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -วสัดุอุปกรณ์ -ประชาชนรักในการกีฬา ส านักปลัด
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา แข็งแรง กีฬาใหก้ับ 5 -สุขภาพอนามัยแข็งแรง
-เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและประชา -หา่งไกลยาเสพติด หมู่บา้น -มีความรู้รักสามัคคี
ชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ -ยาเสพติดลดลง

3 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ -เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง -มีทกัษะด้านกีฬา 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -นักกีฬาใน -กีฬาตันหยงดาลอสู่ความ ส านักปลัด
แข่งขันในระดับต่างๆ ขันนอกพื้นที่ -ปอูงกันและแก้ไข ต าบล เปน็เลิศ

-เพื่อพฒันาศึกยภาพนักกีฬาใน ปญัหายาเสพติด -ปญัหายาเสพติดลดลง
ต าบล -มีสุขภาพอนามัยที่ดี
-เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด
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   3.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
      3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนาม -สนามกีฬา 1 แหง่ - 300,000 - - - -สนามกีฬา -การใช้สนามกีฬามีความ ส านักปลัด
สนามกีฬา อบต. กีฬาใหอ้ยู่สภาพที่ดี ได้รับการปรับปรุง สามารถใช้งาน ปลอดภยั

ซ่อมแซม ได้ตามปกติ
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   3.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
      3.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แข่งขันกีฬาส าหรับ -เพื่อเสริมสร้างพฒันาการด้าน -มีพฒันาการแหง่วยั 20,000 20,000 15,000 15,000 15,000 -เด็กปฐมวยัใน -รักในการกีฬา ส านักปลัด
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ร่างกาย อารมณ์ สติปญัญา ทั้ง 4 ด้าน ศพด. จ านวน 3 -มีระเบยีบ วนิัย รู้แพ ้รู้ชนะ

-เพื่อส่งเสริมการมีระเบยีบวนิัย -ร่างกายแข็งแรง ศูนย์
-เพื่อส่งเสริมความส าพนัธอ์ันดี -ส่งเสริมการออก
ระหวา่ง อบต. ครูและผู้ปกครอง ก าลังกาย
-เพื่อปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภยั

-130-

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1,3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่1,4
   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและทศันศักษา -เพื่อเพิ่มพนูความรู้ พฒันาทกัษะ -สามารถน า - 245,525 - 247,000 - -บคุลากร อบต. -การปฏบิติังานขององค์กร ส านักปลัด
ดูงาน ขององค์การ ความสามารถในการปฏบิติังาน องค์ความรู้มาปรับ และผู้น าชุมชน เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
บริหารส่วนต าบล -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน ใช้กับการปฏบิติังาน ไม่น้อยกวา่ร้อย
ตันหยงดาลอ การปฏบิติังาน และพฒันาต าบล 75 ที่เข้าร่วม

โครงการได้รับ
ความรู้ดีมาก
(แบบสอบถาม)

2 ฝึกอบรมบคุลากร อบต. -เพื่ออบรมใหค้วามรู้ ใหก้ับ -มีความรู้ความเข้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ร้อยละ 90 -การปฏบิติังานขององค์กร ส านักปลัด
บคุลากร อบต. ใจเกี่ยวกับการ ของบคุลากรที่ เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
-เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ ปฏบิติังาน เข้ารับการฝึก
สามัคคี ความผูกพนัระหวา่ง อบรมได้รับความ
บคุลากร อบต. รู้ดีมาก

(แบบสอบถาม)

3 ออกบริการจัดเก็บภาษี -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและเพิ่มประ -การจัดเก็บภาษมีี 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000 -การจัดเก็บภาษี -ประชาชนเกิดการต่ินตัวในการ กองคลัง
และใหค้ าปรึกษาแนะ สิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ประสิทธภิาพ ต่อปไีม่น้อยกวา่ เสียภาษีมากขึ้น

น าการช าระภาษนีอก -เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ อบต.โดย ร้อยละ 95 ของ -เกิดการจัดเก็บภาษีและเพิ่มประ

สถานที่ สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ผู้มีหน้าที่เสีย สิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรม ภาษี -เกิดการเพิ่มรายได้ของ อบต.

-เพื่อให้ประชาชนมีการต่ืนตัวเสียภาษี -ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

-เพื่อให้ประชาชนเสียภาษีตรงเวลา ในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บ
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดท าปาูยประชา -เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความรู้ -มีการเสียภาษี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -ร้อยละ 80 -ประชาชนได้รับข่าวสาร กองคลัง
สัมพนัธก์ารเสียภาษี ความเข้าใจในการช าระภาษี ตามระยะเวลาที่ ของจ านวนประ จาก อบต.เปน็ปจัจุบนั
ประจ าปี มากขึ้น กฏหมายก าหนด ชาชนผู้มีหน้าที่ -ท าใหป้ระชาชนพร้อมใจ

-เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วน เสียภาษ ีเสียภา มาเสียภาษี
ร่วมในการช าระภาษี ษภีายในระยะ -ประชาชนได้รับความสะ
-เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ข่าวสาร เวลาที่กฏหมาย ดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ
และระยะเวลาในการช าระภาษี ก าหนด -สามารถลดการค้างช าระ
-เพอื่ใหป้ระชาชนมีทศันคติและ ภาษหีรือลูกหนี้ภาษทีี่มีอยู่

ภาพภจน์ทีดี่ต่อ อบต. -ท าให้ประชาชนเกิดทัศนะ
ตันหยงดาลอ คติทีดี่ต่อ อบต.

5 ปรับปรุงดูแลเวป็ไซต์ -เพื่อปรับปรุงดูแลเวป็ไซต์ของ -การประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -เวป็ไซต์ อบต. -ประชาชนสามารถดู ส านักปลัด
ของ อบต.  อบต. ข้อมูลข่าวสาร อบต. สามารถใช้งาน มูลข่าวสารของ อบต.ผ่าน

-เพื่อใหก้ารประชาสัมพนัธข์้อมูล เปน็ไปอย่างมีประ ได้ตามปกติ ช่องทางเวป็ไซต์
ข่าวสารต่างๆของ อบต.เปน็ไป สิทธภิาพ
อย่างมีประสิทธภิาพ

6 จัดท าแผนที่ภาษแีละ -เพื่อใหก้ารจัดเก็บภาษเีปน็ระบบ-การปฏบิติังานด้าน 90,000 90,000 100,000 - - -แผนที่และทะ -อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน และสามารถตรวจสอบได้ ภาษแีละทะเบยีน เบยีนทรัพย์สิน -อบต.มีข้อมูลทางด้านการ

-เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ของอบต.ทรัพย์สินมีความ  อบต. คลังทอ้งถิ่นอย่างครบถ้วน
-เพื่อเปน็การรวบรวมข้อมูลของ แม่นย้ า สะดวก ถูกต้อง
อบต.ในด้านการคลังทอ้งถิ่น รวดเร็ว -อบต.สามารถบริหารงานได้

อย่างมีประสิทธภิาพถูกต้องเปน็ธรรม
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดส่งบคุลากรอบรม -เพื่ออบรมสัมมนาตามที่ราชการ -บคุลกรของ อบต. 250,000 250,000 - - - -บคุลากรทกุคน -บคุลากรมีศักยภาพในการ ส านักปลัด
สัมมนา ก าหนด เข้ารับการอบรม ปฏบติังาน

-เพื่อเพิ่มทกัษะในองค์ความรู้ สัมมนาไม่น้อย -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่างๆ กวา่ปลีะ 1 คร้ัง ท างาน

8 จัดส่งบคุลากรอบรม -เพื่ออบรมสัมมนาตามที่ราชการ -บคุลกรของ อบต. 250,000 250,000 - - - -บคุลากรทกุคน -บคุลากรมีศักยภาพในการ กองคลัง
สัมมนา ก าหนด เข้ารับการอบรม ปฏบติังาน

-เพื่อเพิ่มทกัษะในองค์ความรู้ สัมมนาไม่น้อย -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่างๆ กวา่ปลีะ 1 คร้ัง ท างาน

9 จัดหาวสัดุส านักงาน -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -มีวสัดุส านักงาน 60,000 60,000 - - - จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
-กระดาษ แฟมู ปากกา อย่างเพยีงพอต่อ ส านักงานเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ
ฯลฯ ที่ใช้ในส านักงาน การปฏบิติังาน

10 จัดหาวสัดุส านักงาน -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -มีวสัดุส านักงาน 50,000 50,000 - - - จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
-กระดาษ แฟมู ปากกา อย่างเพยีงพอต่อ ส านักงานเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ
ฯลฯ ที่ใช้ในส านักงาน การปฏบิติังาน

11 จัดหาวสัดุงานบา้น -เพื่อใช้ในการท าความสะอาด -มีวสัดุงานบา้นงาน 20,000 20,000 - - - -จ านวนวสัดุงาน -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
งานครัว -เพื่อใช้ในกิจการงานบา้นงาน ครัวอย่างเพยีงพอ บา้นงานครัว มีประสิทธภิาพ
-แปรง ไม้กวาด ฯลณ ครัว ต่อการปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดหาวสัดุงานบา้น -เพื่อใช้ในการท าความสะอาด -มีวสัดุงานบา้นงาน 20,000 20,000 - - - -จ านวนวสัดุงาน -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
งานครัว -เพื่อใช้ในกิจการงานบา้นงาน ครัวอย่างเพยีงพอ บา้นงานครัว มีประสิทธภิาพ
-แปรง ไม้กวาด ฯลฯ ครัว ต่อการปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น

13 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -มีวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 50,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
-แผ่นดิสก์ หมึกพมิพ์ อย่างเพยีงพอต่อ คอมพวิเตอร์ มีประสิทธภิาพ
ฯลฯ การปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น

14 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -มีวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 50,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
-แผ่นดิสก์ หมึกพมิพ์ อย่างเพยีงพอต่อ คอมพวิเตอร์ มีประสิทธภิาพ
ฯลฯ การปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น

15 จัดวสัดุไฟฟาูและวทิยุ -เพื่อติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม -มีวสัดุไฟฟาูและ 30,000 30,000 - - - -จ านวนวสัดุไฟ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
-หลอดไฟฟาู สายไฟฟาู วสัดุไฟฟาูและวทิยุ วทิยุอย่างเพยีงพอ ฟาูและวทิยุเพิ่ม มีประสิทธภิาพ
ฯลฯ ต่อการปฏบิติังาน ขึ้น

16 จัดซ้ือวสัดุพาหนะและ -เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมรถยนต์ -ยานพาหนะพร้อม 50,000 50,000 - - - -ยานพาหนะ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ขนส่ง และรถจักรยานยนต์ อบต. ปฏบิติังานได้ทนั สามารถใช้งาน มีประสิทธภิาพ
-แบตเตอร์ร่ี  ยางนอก ได้ตลอด
ยางใน ฯลฯ

17 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ -เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักร -ยานพาหนะพร้อม 100,000 50,000 - - - -ยานพาหนะ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
หล่อล่ืน ยานยนต์ในการปฏบิติังาน ปฏบิติังานได้ทนัที สามารถใช้งาน มีประสิทธภิาพ
-น้ ามันดีเซล เบนซิน ฯลฯ ได้ตลอด
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 จัดวสัดุโฆษณาและเผย -เพื่อประชาสัมพนัธโ์ฆษณาข้อ -ประชาชนได้รู้ข้อ 10,000 10,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานและเผยแพร่ ส านักปลัด
แพร่ มูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. มูลข่าวสารต่างๆ โฆษณาและ ข้อมูลข่าวสารต่างๆเปน็ไป
-พู่กันและสี กระดาษ จาก อบต. เผยแพร่เพิ่มขึ้น อย่างมีประสิทธภิาพ
เขียนโปสเตอร์ฯลฯ

19 จัดซ้ือวสัดุต่างๆ -เพื่อจัดหาวสัดุต่างๆใช้ในการ -วสัดุต่างๆมีอย่าง 100,000 100,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ปฏบิติังาน เพยีงพอต่อการ ต่างๆเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ

ปฏบิติังาน

20 จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -รถยนต์ส่วนกลาง - 1,000,000 - - - -รถยนต์ส่วน -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
(กระบะ) 1 คัน กลาง 1 คนได้ มีประสิทธภิาพ

มารตฐาน

21 ส ารวจความพงึพอใจ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -การบริหารงาน 20,000 20,000 - - - -ทกุส่วนราชการ -การบริหารจัดการเปน็ไป ส านักปลัด
ของผู้รับบริการของ ของ อบต.เปน็ไป ตามหลักการบริหารจัดการ
อบต. อย่างมีประสิทธภิาพ บา้นเมืองที่ดี

22 จัดการเลือกต้ังของ -เพื่อจัดใหม้ีการเลือกต้ังตาม -เลือกต้ังสมาชิก 200,000 450,000 500,000 - - -สมาชิก อบต. -เปน็ไปตามระเบยีบที่ ส านักปลัด
อบต. ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง สภา อบต.และผู้ ม.1-5 เกี่ยวข้อง

บริหารทอ้งถิ่น -นายก อบต.

23 บ ารุงและซ่อมแซม -เพื่อบ ารุงรัษาและซ่อมแซม -สามรถใช้งานได้ 30,000 30,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ครุภณัฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ตามปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ

รักษา
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 บ ารุงและซ่อมแซม -เพื่อบ ารุงรัษาและซ่อมแซม -สามรถใช้งานได้ 30,000 30,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
ครุภณัฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ตามปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ

รักษา
25 บ ารังรักษาและปรับปรุง -เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุง -สามารถใช้งานได้ 50,000 50,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ รักษาปรับปรุงครุภณัฑ์ที่วงเงิน ตามปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ
เกิน 5,000 บาท รักษา

26 บ ารังรักษาและปรับปรุง -เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุง -สามารถใช้งานได้ 30,000 50,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
ครุภณัฑ์ รักษาปรับปรุงครุภณัฑ์ที่วงเงิน ตามปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ

เกิน 5,000 บาท รักษา

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 50,000 - - - -ครุภณัฑ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
เตอร์ ส านักงาน คอมพวิเตอร์ 2 มีประสิทธภิาพ

-มีหน่วยประมวล เคร่ืองได้มาตร
ผลกลางCPUไม่ ฐาน
น้อยกวา่4แกนหลัก
หรือ8แกนเสมือน
-หน่วยประมวลผล
กลางCPUมีหน่วย
ความจ าไม่น้อยกวา่
6MBส าหรับแบบ
L3Cache Memory
หรือแบบSmart 
Cache Memorry
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงโดยมีคุณ
ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกวา่
-ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

28 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 50,000 - - - -ครุภณัฑ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
เตอร์ ส านักงาน คอมพวิเตอร์ 2 มีประสิทธภิาพ

-มีหน่วยประมวล เคร่ืองได้มาตร
ผลกลางCPUไม่ ฐาน
น้อยกวา่4แกนหลัก
หรือ8แกนเสมือน
-หน่วยประมวลผล
กลางCPUมีหน่วย
ความจ าไม่น้อยกวา่
6MBส าหรับแบบ
L3Cache Memory
หรือแบบSmart 
-มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงโดยมีคุณ
ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกวา่
-ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอม -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นิด 48,000 - - - - -เคร่ืองพมิพ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
พวิเตอร์ เลเซอร์ ชนิดเลเซอร์ 3 มีประสิทธภิาพ

-ตามเกณฑ์ราคา เคร่ืองได้มาตร
กลางและคุณลักษณะ ฐาน
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

30 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอม -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพแ์บบ 5,000 - - - - -เคร่ืองพมิพ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองคลัง
พวิเตอร์ ฉีดหมึก แบบฉีดหมึก 1 มีประสิทธภิาพ

-ตามเกณฑ์ราคา เคร่ืองได้มาตร
กลางและคุณลักษณะ ฐาน
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

31 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอม -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นิด 32,000 - - - - -เคร่ืองพมิพ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
พวิเตอร์ เลเซอร์ ชนิดเลเซอร์ 2 มีประสิทธภิาพ

-ตามเกณฑ์ราคา เคร่ืองได้มาตร
กลางและคุณลักษณะ ฐาน
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร -ชั้นวางเอนก 4,000 - - - - -ชั้นเอนกประ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
และส่ิงของต่างๆ ประสงค์ จ านวน สงค์ 6 ช่อง 2 มีประสิทธภิาพ

2 ตัว ตัวได้มาตรฐาน

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น -เพื่อใช้ในการกรองน้ าใหม้ีความ -ถังกรองน้ าสแตน 70,000 - - - - -ถังกรองน้ า น้ าใช้สะอาดปลอดภยั ส านักปลัด
งานครัว สะอาด เลส 1 ถังพร้อม สแตนเลส 1 ถัง

-เพื่อใช้บริการประชาชน ติดต้ัง ได้มาตรฐาน

34 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการสักการะบชูา โต๊ะหมู่บชูา 8,500 - - - - -โต๊ะหมู่บชูา 1 -มีโต๊ะหมู่บชูาไวสั้กการะ ส านักปลัด
-เพื่อใช้ในราชพธิต่ีางๆ -ท าด้วยไม้สัก ความ ชุดได้มาตรฐาน บชูาในราชพธิต่ีางๆ

กวา้งของโต๊ะหมู่
ขนาด 9 นิ้ว
-มีฐานรองโต๊ะหมู่
-มีโต๊ะแทน่บชูา
9 ชิ้น

35 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -โต๊ะท างานเหล็ก 6,000 - - - - -โต๊ะท างาน -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ขนาด 4 ฟตุ พร้อม เหล็กขนาด 4 มีประสิทธภิาพ
กระจก จ านวน1ตัว ฟตุ พร้อมกระจก

1 ตัวได้มาตรฐาน

-139-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.1 แผนงานบริหานงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก -เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. -เก้าอี้พลาสติกมี - - 29,000 - - -เก้าอี้พลาสติก -การจัดกิจกรรมต่างๆของ ส านักปลัด
พนักพงิ จ านวน 100 อบต.เปน็ไปอย่างมี
-ขนาด 50*51*81 ตัว ประสิทธภิาพ
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.2 แผนงานดา้นการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 จัดส่งบคุลากรอบรม -เพื่ออบรมสัมมนาตามที่ราชการ -บคุลากรของ 30,000 30,000 - - - -บคุลากรทกุคน -บคุลากรมีศักยภาพในการ ส านักปลัด
สัมมนา ก าหนด อบต. เข้ารับการอบรม ปฏบิติังาน

-เพื่อเพิ่มทกัษะในองค์ความรู้ สัมมนาไม่น้อย -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่างๆ กวา่ปลีะ1คร้ัง ท างาน

38 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยา -เพื่อใช้ในการชั่งน้ าหนักและวดั -เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 30,000 - - - - -ตาชั่งน้ าหนัก -ศพด.มีข้อมูลในการวาง ส านักปลัด
ศาสตร์หรือการแพทย์ ส่วนสูงของ ศพด. พร้อมวดัส่วนสูง พร้อมวดัส่วนสูง แผนด้านสุขภาพ
-จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนัก ระบบดิจิตอล จ านวน 3 เคร่ือง
พร้อมวดัส่วนสูงระบบ
ดิจิตอล

39 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารและส่ิง -ตู้เอกสารบานเล่ือน - 30,000 - - - -ตู้เอกสารบาน -การจัดเก็บเอกสารมีความ ส านักปลัด
ของต่าง ขนาด 4 ฟตุ เล่ือนขนาด4ฟตุ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

2 ตอน 2ตอน 3 ตู -ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร
-3ศพด.

40 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารและส่ิง -ตู้เอกสาร 10 - 18,000 - - - -ตู้เอกสาร 10 -การจัดเก็บเอกสารมีความ ส านักปลัด
ของต่าง ล้ินชัก ล้ินชัก จ านวน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

3 ตู้ -ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร
-ศพด.บา้นตือระ
-ศพด.บา้นตอหลัง
-ศพด.จาบงัโตะกู
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.2 แผนงานดา้นการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -โต๊ะท างานเหล็ก 24,000 - - - - -โต๊ะท างาน -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ขนาด 4 ฟตุ พร้อม เหล็กขนาด 4 มีประสิทธภิาพ
กระจก ฟตุ พร้อมกระจก

4 ตัว
-ศพด.บา้นตือระ
2 ตัว
-ศพด.ตอหลัง
1 ตัว
-ศพด.ตันหยงดาลอ

42 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณา -เพื่อใช้ในการเคลือบบตัรภาพ -เคร่ืองเคลือบบตัร 12,000 - - - - -เคร่ืองเคลือบ -ส่ือการเรียนการสอนมี ส านักปลัด
และเผยแพร่ บตัรค าของ ศพด. ภาพบตัรค า ความ บตัรภาพบตัรค า ความคงทนสามารถเก็บได้

-เพื่อใช้ในการเรียนการสอน กวา้งของเอกสารที่ จ านวน 3 เคร่ือง นาน
เคลือบ220มม. -ศพด.ตือระ -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
(A4)เคลือบรูปถ่าย -ศพด.ตอหลัง เรียนการสอน
ส าเนาได้หนาสุด -ศพด.ตันหยงดาลอ
1 มม.
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 จัดส่งบคุลากรอบรม -เพื่ออบรมสัมมนาตามที่ราชการ -บคุลากรของ 80,000 80,000 - - - -บคุลากรทกุคน -บคุลากรมีศักยภาพในการ กองช่าง
สัมมนา ก าหนด อบต. เข้ารับการอบรม ปฏบิติังาน

-เพื่อเพิ่มทกัษะในองค์ความรู้ สัมมนาไม่น้อย -เพิ่มประสิทธภิาพในการ
ต่างๆ กวา่ปลีะ1คร้ัง ท างาน

44 จัดหาวสัดุส านักงาน -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -กระดาษ แฟมู 30,000 30,000 - - - จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
ปากกาฯลฯมีอย่าง ส านักงานเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ
เพยีงพอในการ
ปฏบิติังาน

45 จัดหาวสัดุคอมพวิเตอร์ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -แผ่นดิสก์หมึกพมิพ์ 30,000 30,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
ฯลฯ มีอย่างเพยีง คอมพวิเตอร์ มีประสิทธภิาพ
พอในการปฏบิติั เพิ่มขึ้น
งาน

46 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -จอบ เสียมฯลฯ 10,000 10,000 - - - -วสัดุก่อสร้าง -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
ของ อบต. มีเพยีงพอในการ เพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ

ปฏบิติังาน

47 จัดหาวสัดุไฟฟาและวทิยุ -เพื่อติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม -หลอดไฟฟาู สายไฟ 60,000 60,000 - - - -จ านวนวสัดุ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
วสัดุไฟฟาูและวทิยุ ฯลฯ มีอย่างเพยีง ไฟฟาูและวทิยุ มีประสิทธภิาพ

พอในการปฏบิติังาน เพิ่มขึ้น
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินและส่ิง -สามารถใช้งานได้ 30,000 30,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
(งานบริหารงานทั่วไป ก่อสร้างของ อบต. ปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) รักษา

49 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -สามารถใช้งานได้ 30,000 30,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
(งานไฟฟาูถนน) ทรัพย์สิน อบต. ปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ

รักษา

50 บ ารุงรักษาและปรับ -เพื่อเปน็ค่าซ่อมแซมที่ดินและ -สามารถใช้งานได้ 50,000 50,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
ปรุงครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างอันเปน็ทรัพย์สิน ปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ
(งานบริหารงานทั่วไป อบต. รักษา
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

51 บ ารุงรักษาและปรับ -เพื่อเปน็ค่าซ่อมแซมที่ดินและ -สามารถใช้งานได้ 100,000 100,000 - - - -ทรัพย์สิน อบต. -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
ปรุงครุภณัฑ์ ส่ิงก่อสร้างอันเปน็ทรัพย์สิน ปกติ ได้รับการบ ารุง มีประสิทธภิาพ
(งานไฟฟาูถนน) อบต. รักษา

52 จัดซ้ือครุภณัฑ์ -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 50,000 - - - -ครุภณัฑ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
คอมพวิเตอร์ ส านักงาน คอมพวิเตอร์ 1 มีประสิทธภิาพ

-มีหน่วยประมวล เคร่ืองได้มาตรฐาน
ผลกลางCPUไม่
น้อยกวา่4แกนหลัก
หรือ8แกนเสมือน
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-หน่วยประมวลผล
กลางCPUมีหน่วย
ความจ าไม่น้อยกวา่
6MBส าหรับแบบ
L3Cache Memory
หรือแบบSmart 
-มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงโดยมีคุณ
ลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกวา่
-ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

53 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอม -เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองพมิพช์นิด - 16,000 - - - -เคร่ืองพมิพ์ -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง กองช่าง
พวิเตอร์ เลเซอร์ ชนิดเลเซอร์ 1 มีประสิทธภิาพ

-ตามเกณฑ์ราคา เคร่ืองได้มาตร
กลางและคุณลักษณะ ฐาน
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์
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   4.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
      4.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 อบต.พบปะประชาชน -เพื่อรับทราบปญัหาและความ -รับทราบปญัหา 20,000 20,000 20,000 - - 1 คร้ัง/ปี -การปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส านักปลัด
ต้องการของประชาชน ความต้องการของ มีประสิทธภิาพ
-เพื่อใหบ้ริการประชาชนนอก ประชาชน
สถานที่ -ลดขั้นตอนการ

ปฏบิติังาน

55 ประชุมประชาคม -เพื่อรับทราบปญัหาและความ -รับทราบข้อมูล 20,000 20,000 2,500 2,500 2,500 -แผนพฒันา -การจัดท าแผนพฒันา ส านักปลัด
ต้องการของประชาชน ปญัหาความต้องการ ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นเปน็ไปอย่างมี
-เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวาง ของประชาชน ประสิทภิาพ
แผนจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

56 รณรงค์ใหค้วามรู้แก่ -เพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชน -ประชาชนมีความรู้ - - 4,500 4,500 4,500 -ร้อยละ 90 -ประชาชนสามารถน าความ ส านักปลัด
ประชาชน -เพื่อสร้างจิตส านึกใหก้ับประ ในเร่ืองที่รณรงค์ ของผู้ตอบแบบ รู้ไปปฏบิติัในชีวติประจ าวนั

ชาชน สอบถามมีความ
รู้เกี่ยวกับเร่ือง
รณรงค์
(แบบสอบถาม)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่2
   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างทางเดินเทา้ -เพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของ -กวา้ง 2 เมตร - 220,400 - - - ถนนทางเดินเทา้ -เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนในการใช้ถนน ยาว 150 เมตร คสล. 1 สายได้ สัญจร การไปประกอบ
สายบา้นเมาะจิงอ ม.1 -เพื่อใหก้ารใช้ถนนเปน็ไปอย่าง หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน อาชีพ การขนส่งผลผลิต

มีประสิทธภิาพ ทางการเกษตร
-เพื่อสร้างคุณภาพชีวติที่ดีใหก้ับ -มีความปลอดภยัในชีวติ
ประชาชน และทรัพย์สิน

-คุณภาพชีวติของประชาชน
ดีขึ้น

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ 2 เมตร ยาว 80 - - - - 110,000 -ถนน คสล. 1 -การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้น สัญจรไปมาของประชาชน เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวกขึ้น
เปาะลงการิง (ปากา)

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง -เพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของ -ถนนกวา้ง 4 เมตร 2,658,000 3,246,600 - - - -ถนนลาดยาง -เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนในการใช้ถนน ยาว 1,500 เมตร แอสฟลัทติ์ก 1 สัญจร การไปประกอบ
สายสือตือเงาะ-ตือระ -เพื่อใหก้ารใช้ถนนเปน็ไปอย่าง หนา 0.05 เมตร สายได้มาตรฐาน อาชีพ การขนส่งผลผลิต
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 2 มีประสิทธภิาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่ ทางการเกษตร

-เพื่อสร้างคุณภาพชีวติที่ดีใหก้ับ น้อยกวา่ 6,000 -มีความปลอดภยัในชีวติ
ประชาชน ตารางเมตร และทรัพย์สิน

-คุณภาพชีวติของประชาชน
ดีขึ้น
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของ -ถนนกวา้ง 4 เมตร 1,000,000 905,400 - - - -ถนนคอนกรีต -เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายเปาะเตะ ประชาชนในการใช้ถนน ยาว 320 เมตร เสริมเหล็ก 1 สัญจร การไปประกอบ
เฮง-ปตูิลูรง หมู่ที่ 1 -เพื่อใหก้ารใช้ถนนเปน็ไปอย่าง หนา 0.15 เมตร สายได้มาตรฐาน อาชีพ การขนส่งผลผลิต

มีประสิทธภิาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่ ทางการเกษตร
-เพื่อสร้างคุณภาพชีวติที่ดีใหก้ับ น้อยกวา่ 1,280 -มีความปลอดภยัในชีวติ
ประชาชน ตารางเมตร และทรัพย์สิน

-คุณภาพชีวติของประชาชน
ดีขึ้น

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง -เพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของ -ถนนกวา้ง 4 เมตร 850,000 540,800 - - - -ถนนลาดยาง -เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนในการใช้ถนน ยาว 290 เมตร แอสฟลัทติ์ก สัญจร การไปประกอบ
สายริมคลองชลประทาน -เพื่อใหก้ารใช้ถนนเปน็ไปอย่าง หนา 0.05 เมตร คอนกรีต 1 สาย อาชีพ การขนส่งผลผลิต
-บา้นโต๊ะดอ หมู่ที่ 1 มีประสิทธภิาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่ ได้มาตรฐาน ทางการเกษตร

-เพื่อสร้างคุณภาพชีวติที่ดีใหก้ับ น้อยกวา่ 1,160 -มีความปลอดภยัในชีวติ
ประชาชน ตารางเมตร และทรัพย์สิน

-คุณภาพชีวติของประชาชน
ดีขึ้น

6 ก่อสร้างคูระบายน้ า -เพื่อใหน้้ าระบายได้สะดวก -คูระบายน้ า กวา้ง - - - 450,000 - -คูระบายน้ า -น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50 เมตร ลึก คอนกรีตเสริม
รูปตัว U พร้อมฝาปดิ 0.50 เมตร ยาว เหล็ก 1 สายได้
สายบา้นเปาะวอลี 170 เมตร มาตรฐาน
หมู่ที่ 1

-148-
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ที่ โครงการ



   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 วางทอ่ปนูระบายน้ า -เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขังและ -ทางระบายน้ า - - - - 673,000 -ปญัหาน้ าทว่ม -ลดปญัหาน้ าทว่มขังใน กองช่าง
พร้อมถมดินสายบา้น ช่วยใหร้ะบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน กวา้ง 1 เมตร ขังในช่วงเวลาที่ เวลานาน
ปะจู หมู่ที่ 1 ยาว 200 เมตร ฝนตกหรือช่วง

เวลาที่พื้นที่รับ
มวลน้ าจ านวน
มากลดลง

8 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าเพื่อการ -ประปาหมู่บา้น 1,932,000 1,932,000 - - - -ประปาหมู่บา้น -ประชาชนมีน้ าเพื่อการ กองช่าง
แบบบาดาลขนาดกลาง อุปโภคบริโภค ขนาดกลาง 1 แหง่ อุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 1 -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ตลออปี ได้มาตรฐาน -คุณภาพชีวติดีขึ้น

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -ถนนคอนกรีตเสริม - - - 130,000 - -ถนนคอนกรีต -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้นกอรี สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวา้ง 2.5 เสริมเหล็ก 1 ความสะดวกก
หมู่ที่ 2 เมตร ยาว 80 เมตร สายได้มาตรฐาน

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -ถนนคอนกรีตเสริม 910,000 910,000 - 850,000 - -ถนนคอนกรีต -การสัญจรและการขนส่ง กองช่าง
เสริมเหล็กสายบอืเระ สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวา้ง 4 เมตร เสริมเหล็ก 1 ผลผลิตทางการเกษตร
ลาเร๊าะ หมู่ที่ 2 -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ยาว 320 เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวกขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -ถนนคอนกรีตเสริม 2,200,000 2,200,000 - - - -ถนนคอนกรีต -การสัญจรและการขนส่ง กองช่าง

เสริมเหล็กสายเล่ียบ สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวา้ง 4 เมตร เสริมเหล็ก 1 ผลผลิตทางการเกษตร
ทุ่งนาคลองตันหยง -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ยาว 780 เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวกขึ้น
หมู่ที่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ก่อสร้างคูระบายน้ า -เพื่อใหร้ะบายน้ าได้สะดวก -คูระบายน้ า 1 731,200 - - - - -คูระบายน้ า -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก -เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง สาย กวา้ง 0.05 1 สายได้ ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
ตัว U พร้อมบอ่ฝาปดิ เมตร ลึก 0.05 มาตรฐาน
สายก าปง หมู่ที่ 2 เมตร ยาว 196

เมตร 

13 ก่อสร้างคูระบายน้ า -เพื่อใหร้ะบายน้ าได้สะดวก -คูระบายน้ า 1 - - 330,700 - - -คูระบายน้ า -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก -เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง สาย กวา้ง 0.70 1 สายได้ ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
สายปอืโร หมู่ที่ 2 เมตร สูง 0.70 มาตรฐาน

เมตร ยาว 90
เมตร 

14 ก่อสร้างคูระบายน้ าตัว -เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าทว่มขังและ -คูระบายน้ า 1 สาย 902,000 - - - - -คูระบายน้ า -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง
U พร้อมฝาปดิ สายเข้า ช่วยใหร้ะบายได้เร็วในฤดูฝน กวา้ง 0.40 ม.ลึก 1 สายได้ ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
บา้นตือระ 0.50 ม.ยาว 410 ม. มาตรฐาน

15 ก่อสร้างถนน คสล. -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -กวา้ง 4 เมตร ยาว - 257,600 - - - ถนน คสล. 1 -การสัญจรไปมา การไป กองช่าง
สายมัสยิดโตะยาโงะ สัญจร การประกอบศาสนกิจ 100 เมตร สายได้มาตรฐาน ประกอบศาสนกิจ การไป
หมู่ที่ 3 การไปประกอบอาชีพของ ประกอบอาชีพมีความ

ประชาชน สะดวกขึ้น

16 ก่อสร้างถนนหนิคลุก -เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา การไป -กวา้ง 4 เมตร ยาว - 1,687,600 - - - -ถนนหนิคลุก 1 -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
สายชลประทาน-บาโลย ประกอบอาชีพและการขนส่ง 2,100 เมตร หนา สายได้มาตรฐาน อาชีพและการขนส่งผลผลิต
หมู่ที่ 3 ผลผลิตทงการเกษตรมีความ เฉล่ีย 0.15 เมตร ทางการเกษตรมีความ

สะดวก สะดวกและมีประสิทธภิาพ
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับปรุงก่อสร้างถนน -เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา การไป -กวา้ง 4 เมตร ยาว - 504,000 - - - -ถนนหนิคลุก 1 -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
หนิคลุก สายยาแลบเูดาะประกอบอาชีพและการขนส่ง 380 เมตร สายได้มาตรฐาน อาชีพและการขนส่งผลผลิต
-ชลประทาน หมู่ที่ 3 ผลผลิตทงการเกษตรมีความ ทางการเกษตรมีความ

สะดวก สะดวกและมีประสิทธภิาพ

18 ก่อสร้างถนน คสล.สาย -เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา การ กวา้ง 4 เมตร ยาว - 257,600 - - - ถนน คสล. 1 -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
บาซาฮาแซ หมู่ที่ 3 ไปประกอบอาชีพและขนส่งสัตว์ 100 เมตร หนา สายได้มาตรฐาน อาชีพและการขนส่งสัตวป์กี

ปแีละผลผลิตทางการเกษตร เฉล่ีย 0.15 เมตร และผลผลิตทางการเกษตร
มีความสะดวกและมี
ประสิทธภิาพ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อบดัความเดือดร้อนของ กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100,000 1,395,900 - - - ถนน คสล. 1 -เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายหลัง ประชาชนในการใช้ถนน 500 เมตร หนา สายได้มาตรฐาน สัญจร การไปประกอบอาชีพ
อบต.-ชลประทาน หมู่ที่ -เพื่อใหก้ารใช้ถนนเปน็ไปอย่างมี 0.15 เมตร พื้นที่ การขนส่งผลผลิตทางการ
3 ประสิทธภิาพ ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ เกษตร

-เพื่อสร้างคุณภาพชีวต่ิที่ดีใหก้ับ 2,000 ตารางเมตร -มีความปลอดภยัในชีวติ
ประชาชน และทรัพย์สิน

-คุณภาพชีวติของประชาชน
ดีขึ้น

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 3 เมตร - - - 180,000 - ถนน คสล. 1 -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบา้น สัญจร การประกอบศาสนกิจ ยาว 87 เมตร สายได้มาตรฐาน อาชีพและการขนส่ง
ปะดอลง หมู่ที่ 3 การไปประกอบอาชีพของ ผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชน มีความสะดวกและมี
ประสิทธภิาพ
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 3 เมตร - - - 140,000 - ถนน คสล. 1 -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้น สัญจร การประกอบศาสนกิจ ยาว 70 เมตร สายได้มาตรฐาน อาชีพและการขนส่ง
แบโอ๊ะ หมู่ที่ 3 การไปประกอบอาชีพของ ผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชน มีความสะดวกและมี
ประสิทธภิาพ

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 3 เมตร - - - - 80,000 ถนน คสล. 1 -การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้น สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 40 เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวก
มะแอแจแปะ หมู่ที่ 3

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ กวา้ง 3 เมตร - 294,750 - - - ถนน คสล. 1 -การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง
เสริมเหล็ก สายบา้นวานุ สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 150 เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวก
หมู่ที่ 3

24 ก่อสร้างถนน คสล. -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ถนน คสล.กวา้ง 1,500,000 1,500,000 - - 1,500,000 ถนน คสล. 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
สายบา้นกอเดร์-บา้น สัญจรไปมาของประชาชน 4 เมตร ยาว 500 สายได้มาตรฐาน ผลิตทางการเกษตรสะดวก
จูเลาะ ม.3 -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ เมตร ม.3 ขึ้น

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
25 ก่อสร้างคูระบายน้ าตัว -เพื่อระบายน้ าได้สะดวก กวา้ง 0.80 เมตร - 102,400 - - - คูระบายน้ า 1 -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง

U สายบา้นแบเมาะ -น้ าไม่ทว่มขัง ลึก 0.80 เมตร สายได้มาตรฐาน ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
หมู่ที่ 3 ยาว 50 เมตร
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 บกุเบกิถนนลูกรัง สาย -เพื่อใหม้ีถนนส าหรับการสัญจร -กวา้ง 4 เมตร ยาว - 135,500 - - - -ถนนดินลูกรัง -เส้นทางการประกอบอาชีพ กองช่าง
สระน้ า หมู่ที่ 4 และไปสู่พื้นที่ท าการเกษตรและ 200 เมตร หนา 1 สายได้ มีความสะดวกขึ้น

ขนส่งสินค้าการเกษตร เฉล่ีย 0.40 เมตร มาตรฐาน

27 บกุเบกิถนนลูกรังสาย -เพื่อใช้ในการสัญจรและขนส่ง -กวา้ง 4 เมตร ยาว - 172,300 - - - -ถนนดินลูกรัง -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
บาโง-คลองตันหยง ผลผลิตทางการเกษตร 300 เมตร หนา 1 สายได้ ผลิตทางการเกษตรสะดวก
หมู่ที่ 4 เฉล่ีย 0.03 เมตร มาตรฐาน ขึ้น

28 ก่อสร้างถนน เสริมผิว -เพื่อใหก้ารสัญจรไปมา การไป -กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,386,100 1,386,100 - - - -ถนน คสล. 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
แอสฟลัติก คอนกรีต ประกอบอาชีพและการขนส่ง 670 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตทางการเกษตรสะดวก
สายลาฆอสือนอ หมู่ที5่ ผลผลิตทางการเกษตรมีความ ขึ้น

สะดวก

29 ก่อสร้างคูระบายน้ า -เพื่อแก้ปญัหาน้ าทว่มขังและ -กวา้ง 0.04 เมตร 1,443,400 - - - - -คูระบายน้ า 1 -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง
คสล.รูปตัว U พร้อมฝา ช่วยใหร้ะบายได้เร็วในฤดูฝน ลึก 0.50 เมตร สายได้มาตรฐาน ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
บอ่ปดิ สายเข้าบา้น ยาว 410 เมตร
ตือระ หมู่ที่ 5

30 ก่อสร้างประปาหมู่บา้น -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าเพื่อการ -ประปาหมู่บา้น - 1,932,000 - - - -ประปาหมู่บา้น -ประชาชนมีน้ าเพื่อการ กองช่าง
แบบบาดาล ขนาดกลาง อุปโภคบริโภค ขนาดกลาง ม.1 1 แหง่ได้ อุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 1 -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี มาตรฐาน -คุณภาพชีวติดีขึ้น
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อใหท้ี่ดินและส่ิงก่อสร้างของ -สามารถใช้งานได้ 150,000 150,000 - - - -ที่ดินและส่ิงก่อ -สามารถใช้งานได้ตามปกติ กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้างอัน อบต.ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ตามปกติ สร้างที่เปน็ทรัพย์ -มีความปลอดภยั
เปน็ทรัพย์สินของ อบต. สามารถใช้งานได้ตามปกติ สินได้รับการปรับ

ปรุงซ่อมแซมเมื่อ
ช ารุดหรือเสียหาย

32 ปรับปรุงถนนผิวจราจร -เพื่อใช้ในการสัญจรและขนส่ง กวา้ง 3 เมตร 200,000 - - - - -ถนนหนิคลุก 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
หนิคลุกสายฆือลงปาเซย์ ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 240 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตทางการเกษตรสะดวก
หมู่ที่ 5 ขึ้น

33 วางทอ่ปนูระบายน้ า -เพื่อแก้ปญัหาน้ าทว่มขังและ -ทอ่ปนูระบายน้ า - 175,000 - - - -ทางระบายน้ า -น้ าไม่ทว่มขังต่อไปและ กองช่าง
พร้อมถมดินสายหวั ช่วยใหร้ะบายได้เร็วในฤดูฝน กวา้ง 1 เมตร ยาว 1 สายได้ ระบายน้ าได้เร็วในฤดูฝน
สะพาน หมู่ที่ 5 52 เมตร พร้อมถม มาตรฐาน

ดิน

34 ขุดลอกทางระบายน้ า -เพื่อใหก้ารระบายน้ าในฤดูฝน -ทางระบายน้ า 5 100,000 100,000 - - - ทางระบายน้ า -การระบายน้ ามีประสิทธิ กองช่าง
มีประสิทธภิาพ สาย ระยะทาง 5 สาย ภาพและไม่ต้ืนเขิน

5,000 เมตร
ม.1-5

35 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อใหก้ารสัญจรและการขนส่ง -ถนนภายในต าบล 500,000 500,000 - - - -ถนนในต าบล -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
ถนนภายในต าบล ผลผลิตทางการเกษตรมีความ ได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด

ปลอดภยั ภยัและมีประสิทธภิาพ

-154-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง -เพื่อใหก้ารสัญจรและการขนส่ง -กวา้ง 8 เมตร 8,000,000 8,000,000 - - - -ถนนลาดยาง 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
สายเข้าบา้นตือระ หมู่ที่ ผลผลิตทางการเกษตรมีความ ยาว 2,000 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด
5-2 ปลอดภยั ภยัและมีประสิทธภิาพ

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -กวา้ง 4 เมตร 2,300,000 2,300,000 - - - -ถนนลาดยาง 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
สายบาโงถึงคลองส่งน้ า สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 1,050 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด
ชลประทาน หมู่ที่ 4 -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ภยัและมีประสิทธภิาพ

ไปประกอบอาชีพแลขนส่งผล
ผลิตทางการเกษตร

38 ก่อสร้างก าแพงปอูงกัน -เพื่อปอูงกันไม่ใหน้้ ากัดเซาะ -ขนาดสูง 8 เมตร 3,00,000 3,00,000 - - - -เขื่อนปอูงกัน -ตล่ิงไม่ถูกกัดเซาะ กองช่าง
ตล่ิง ม.5 ตล่ิงและท าความเสียหายแก่ ยาว 100 เมตร ตล่ิงได้มาตรฐาน -ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่บริเวณ

ทรัพย์สิน ลึก 0.60 เมตร แม่น้ าไม่เกิดความเสียหาย

39 ก่อสร้างถนน คสล.สาย -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ - กวา้ง 4 เมตร 1,000,000 1,000,000 - - - -ถนน คสล. 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
บา้นปากา ม.5 สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 300 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด

-เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ภยัและมีประสิทธภิาพ
ไปประกอบอาชีพแลขนส่งผล
ผลิตทางการเกษตร

40 ก่อสร้างถนน คสล.สาย -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -กวา้ง 4 เมตร 3,192,000 3,192,000 - - - -ถนน คสล. 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
บา้นบาบอเดย์ถึงโรง สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 1,140 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด
เรียนบา้นยือริง ม.3-4 -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ภยัและมีประสิทธภิาพ

ไปประกอบอาชีพแลขนส่งผล
ผลิตทางการเกษตร

-155-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง -เพื่อใหก้ารสัญจรไปมามีความ -กวา้ง 4 เมตร - - 1,000,000 - - -ถนนลาดยาง 1 -การสัญจรไปมาเปน็ไป กองช่าง
สายมัสยิดจาบงัโต๊ะกู สะดวกและปลอดภยั ยาว 500 เมตร สายได้มาตรฐาน อย่างมีประสิทธภิาพ
หมู่ที่ 5

42 ปรับปรุงถนนผิวจราจร -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมใหถ้นน -กวา้ง 4 เมตร 579,000 - - - - -ถนนหนิคลุก 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง
หนิคลุก หมู่ที่ 3 สาย อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปกติ ยาว 700 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตทางการเกษตรสะดวก
กูโบร์โตะกาแลถึงคลอง ปลอดภยัไม่เปน็หลุ่มเปน็บอ่ ขึ้น
ส่งน้ าชลประทาน
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ก่อสร้างขยายเขตระบบ -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -พาดสายอลูมิเนียม - 29,110 - - - -ระบบจ าหน่าย -มีความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
จ าหน่ายไฟฟาู หมู่ที่ 1 สัญจรไปมาของประชาชนใน หุ้มฉนวนขนาด 25 ไฟฟาูได้ และทรัพย์สิน

ยามค่ าคืน ตารางมิลลิเมตร มาตรฐาน
จ านวน 1 เส้น
ระยะทาง 98 เมตร
ทางไปซีโต๊ะ
-ชุดโคมไฟถนนชนิด
หลอด LED ขนาด
20 วตัต์ 1 ชุด
-พาดสายอลูมิเนียม
หุ้มฉนวนขนาด 25
ตารางมิลลิเมตร
จ านวน 1 เส้น
ระยะทาง 180 เมตร
ทางไปซีโต๊ะ
-ชุดโคมไฟถนนชนิด
หลอด LED ขนาด
20 วตัต์ 2 ชุด

44 ปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อใหไ้ฟฟาูสาธารณะสามารถ -ชุดดวงโคมไฟฟาู 50,000 50,000 582,000 - - -จ านวน 100 -มีความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
ไฟฟาูสาธารณะ ใช้งานได้ตามปกติ ส าหรับใหแ้สงสวา่ง จุด และทรัพย์สิน

-เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ บนถนนชนิดหลอด
ประชาชนในการสัญจรยาม LED ขนาดไม่เกิน
ค่ าคืน 20 วตัต์
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   5.ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
      5.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -การสัญจรไปมาใน 100,000 - - - - -ไฟฟาูสาธารณะ -มีความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
หมู่ที่ 1-5 สัญจรไปมาของประชาชนใน ยามค่ าคืนได้รับ ได้มาตรฐาน และทรัพย์สิน

ยามค่ าคืน ความสะดวก

46 ซ่อมแซมที่ดินและส่ิง -เพื่อใหท้ี่ดินและส่ิงก่อสร้างของ -ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000 150,000 - - - -ที่ดินและส่ิงก่อ -ทรัพย์สิน อบต.สามารถใช้ กองช่าง
ก่อสร้างอันเปน็ทรัพย์ อบต.สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของ อบต. สร้างของ อบต. งานได้ตามปกติ
สินของ อบต. อยู่ในสภาพที่ดี
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่3
   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      6.1 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ทอ้งถิ่นไทย รวมใจภกัด์ิ -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว -ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้น 20,000 20,000 - - - -1 คร้ังต่อปี -ลดปญัหาโลกร้อน ส านักปลัด
รักษพ์ื้นที่สีเขียว -เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ที่สีเขียว -ลดปญัหามลพษิในพื้นที่

ฯและส่ิงแวดล้อม -จัดระเบยีบท าความ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สะอาดริมถนน

2 รักษน์้ า รักษป์าุ รัก -เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท -สร้างความรุ้รักสา 20,000 20,000 - - - -1 คร้ังต่อปี -มีจิตส านึกในการร่วมกัน ส านักปลัด
แผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ มัคคี อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

-สร้างจิตส านึกของประชาชนใน -ประชาชนมีความ และส่ิงแวดล้อม
การรักษาส่ิงแวดล้อมและอนุ หวงแหนทรัพยากร
รักษท์รัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม
-แสดงความจงรัก
ภกัดี

3 ปรับปรุงภมูิทศัน์สอง -เพื่อใหภ้มูิทศัน์สองข้างถนน -การสัญจรไปมาได้ 30,000 30,000 - - - 2 คร้ังต่อปี -ลดปญัหาอาชญากรรม ส านักปลัด
ข้างทาง และสถานที่ต่างๆในชุมชนมี รับความสะดวก ต่างๆ

ความสวยงามเปน็ระเบยีบเรียบ -สองข้างทางมีความ -การสัญจรไปมาได้รับความ
ร้อยและมีความปลอดภยัในการ เปน็ระเบยีบเรียบ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
สัญจรไปมา ร้อยมีความปลอดภยั
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   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      6.1 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยะแลกบญุ -เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้านการ -มัสยิดและประชา - 31,000 - - 31,000 -มัสยิดจ านวน -ปริมาณขยะในต าบลลดลง ส านักปลัด
จัดการขยะ ชนในพื้นที่มีส่วน 5 แหง่ มีการคัด
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ร่วมในการจัดการ แยกขยะใน
มัสยิดและประชาชนมีส่วนร่วม ขยะ ตะแกรงคัดแยก
ในการจัดการขยะ ขยะ
-เพื่อใหม้ัสยิดน ารายได้จากการ
ขายขยะเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจการ
มัสยิด

5 ทอ้งถิ่นยุคใหม่หวัใจ -เพื่ออบรมใหค้วามรู้และสร้าง -เพิ่มพื้นที่สีเขียว - 10,000 10,000 10,000 10,000 -ผู้เข้าร่วมกิจ -ส่ิงแวดล้อมในต าบลดีขึ้น ส านักปลัด
สีเขียว ทศันคติด้านทรัพยากรธรรมชาติ ใหก้ับต าบล กรรมทั้งหมดมี

และส่ิงแวดล้อม ตันหยงดาลอ การปลูกต้นไม้
-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน ไม่น้อยกวา่ 
ร่วมในการลดปญัหาภาวะโลก 150 ต้น
ร้อนโดยการปลูกต้นไม้

6 ส่งเสริมการผลิตเปน็ -เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ผู้ประ -ลดการใช้ส่ิงของที่ - 10,000 - 10,000 - -ร้านค้าและ -สภาพแวดล้อมในต าบล ส านักปลัด
มิตรกับส่ิงแวดล้อม กอบการในด้านการบริการที่ ไม่เปน็มิตรกับส่ิง ผู้บริโภคมีการ ดีขึ้น

เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม แวดล้อม เช่น ลดการใช้วสัดุที่
-เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่ผู้บริโภค ถุงพลาสติก,โฟม ไม่เปน็มิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมลดลง
(แบบสอบถาม)
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   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      6.1 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ส่งเสริมการใช้พลังงาน -เพื่อรณรงค์ใหเ้กิดการใช้พลัง -ประชาชนในต าบล - 20,000 - - - -มีการรณรงค์ -ลดการใช้พลังงานและลด ส านักปลัด
อย่างมีประสิทธภิาพ งานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิด มีความเกี่ยวกับการ การใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ประโยชน์สูงสุด ใช้พลังงานอย่างมี จ านวน 5
-เพื่ออนุรักษพ์ลังงานการใช้ไฟฟาู คุ้มค่า หมู่บา้น
และน้ ามันเชื้อเพลิงอย่าง
ประหยัด

8 เด็กและเยาวชนต าบล -เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระ -เด็ก เยาวชนและ - 20,000 - - - -เด็กและเยาวชน -ชุมชนเกิดความสะอาด ส านักปลัด
ตันหยงดาลอร่วมใจ หนักในการดูแลรักษาความ ประชาชนทั่วไปมี ในต าบลจ านวน น่าอยู่ เปน็ระเบยีบเรียบ
รักษาความสะอาดใน สะอาดในชุมชนของตนเอง ส่วนร่วมในการ 40 คน เข้าร่วม ร้อย
ชุมชน -เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนในต าบล รักษาความสะอาด โครงการ

ร่วมกันรณรงค์การรักษาความ
สะอาดในชุมชนใหก้ับประชาชน
ต าบลทราบ

9 อาสาสมัครชุมชน -เพื่อจัดต้ังอาสาสมัครคุ้มครอง -ทรัพยากรธรรมชาติ 5,000 5,000 - - - -หมู่บา้นละ -ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านักปลัด
ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมใน 5 คน ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่มีความ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน พื้นที่ยังคงสภาพ สมบรูณ์
พื้นที่ เดิม
-เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
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   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
      6.1 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อนุรักษท์รัพยากร -เพื่อจัดท าแผ่นพบั,ปาูยประชา -มีความรู้เกี่ยวกับ 5,000 5,000 - - - -2 คร้ังต่อปี -ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ส านักปลัด
ธรรมชาติและส่ิงแวด สัมพนัธแ์ละเอกสารต่างๆ การอนุรักษท์รัพยากร ไม่ถูกท าลาย
ล้อม เกี่ยวกับกาอนุรักษฯ์ ธรรมชาติและส่ิง -เพิ่มพื้นที่สีเขียว
-ประชาสัมพนัธใ์หค้วาม -เพื่อสร้างจิตส านึกใหก้ับ แวดล้อม -ลดปญัหาโลกร้อน
รู้เกี่ยวกับทรัพยากร ประชาชน -มีความหวงแหน -ลดมลพษิในพื้นที่
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรในพื้นที่

ตนเอง

11 มาเก็บขยะกันเถอะ -เพื่อลดขยะบริเวณศูนย์เด็กเล็ก -ศูนย์เด็กเล็กมีความ 5,000 5,000 - - - -บริเวณศูนย์ -ศูนย์เด็กเล็กปลอดเชื้อโรค ส านักปลัด
และบริเวณใกล้เคียง สะอาดเปน็ระเบยีบ พฒันาเด็กเล็ก -คุณภาพชีวติดีขึ้น
-เพื่อสร้างจิตส านึกในการ เรียบร้อย มีความสะอาด
อนุรักษฯ์และส่ิงแวดล้อมให้ -ลดปญัหาเร่ืองเชื้อ
เด็กเล็ก โรคต่างๆ

-สร้างจิตส านึกให้
กับเด็ก
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   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     6.2 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดซ้ือถังขยะแยก -เพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง -ถังขยะพร้อมล้อ - 43,200 - - 43,200 -ถังแยกขยะ -ส่ิงแวดล้อมดีขี้น ส านักปลัด
ประเภท -เพื่อประหยัดงบประมาณที่ใช้ เข็น 120 ลิตร ฝา ประเภท 4 สี

เพื่อการก าจัดขยะ 1 ช่องทิ่ง ประกอบด้วย
-เพื่อช่วยลดการส้ินเปลืองพลัง 1.ถังขยะทั่วไป
งานและทรัพยากร 2.ถึงขยะอันตราย
-เพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมเกิด 3.ถังขยะรีไซเคิล
มลพษิต่อโลกน้อยลง 4.ถังขยะเปยีก

จ านวน 24 ใบ

13 ปรับพื้นที่พร้อมถมดิน -เพื่อปรับพื้นที่ ปรุบปรุงภมูิทศัน์ -ปรับพื้นที่ 60*40 - 200,000 - - - -พื้นที่ได้รับการ -ใช้เปน็สถานที่ผักผ่อน กองช่าง
หมู่ที่ 1 ใหดู้สวยงาม เมตร ปรับพื้นที่ได้ อกกก าลังกาย

-เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการนั่งเล่น มาตรฐาน
ออกก าลังกายต่างๆ

14 จัดซ้ือถังขยะ -เพื่อรองรับการทิ้งขยะจากบา้น -ถังขยะขนาดไม่น้อย - - 110,000 - - ถังขยะ -ชุมชนมีความสะอาด และ ส านักปลัด
เรือนของประชาชนและที่สาธารณะกวา่ 200 ลิตร -ม.1 22 ใบ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
-เพื่อแก้ไขปญัหาการทิ้งขยะไม่ จ านวน 100 ใบ -ม.2 20 ใบ -คุณภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้น
เปน็ที่เปน็ทาง -ม.3 20 ใบ

-ม.4 15 ใบ
-ม.5 23 ใบ
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   6.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     6.3 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชื -เพื่อสนองพระราชด าริของสม -มีการอนุรักษ์ - - 12,000 - - -ผู้เข้ารับการอบ -เปน็การสนองแนวพระราช ส านักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราช เด็จพระเทพฯ พนัธกุรรมพชืและ รมทราบชื่อพนัธุ ด าริและสืบสานพระราช
ด าริสมเด็จพระเทพรัตน -เพื่อส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมพชืและ ปณิธานสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราช ประโยชน์พนัธกุรรมพชืในทอ้ง ไม่ถูกท าลาย ความส าคัญของ ราชสุดาฯ
กุมาร ถิ่น ทรัพยากรธรรม -สร้างจิตส านึกและตระหนัก

ชาติ ถึงความส าคัญของพนัธกูรรม
พชื
-ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
ยั่งยืน
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ที ่4
   7.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข
      7.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสนับสนุนการ -เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหายา -ปญัหายาเสพติด 10,000 10,000 - - - -2 คร้ังต่อปี -มีความปลอดภยัในชีวติ ส านักปลัด.
ต้ังด่านตรวจเพื่อสกัดกั้น เสพติดในพื้นที่ ลดลง -บรูณาการร่วม และทรัพย์สิน
และเฝูาระวงัในพื้นที่ -เพื่อปอูงกันและลดอุบติัเหตุ -ปญัหาอาชญากรรม กับฝุายปกครอง -ชุมชนมีความเข้มแข็ง

-เพื่อความปลอดภยัในชีวติและ ลดลง ประชาชนทั่วไป
ทรัพย์สิน -ลดการสูญเสียในชี

วติและทรัพย์สิน

2 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวสัดุ -มีวสัดุอุปกรณ์ใน 50,000 - - - - -ถังแก๊สดับเพลิง -ลดปญัหาความเดือดร้อน ส านักปลัด
งานปอูงกันและบรรเทา และอุปกรณ์ต่างๆ การปอูงกันและ กรวย ที่กั้นเหล็ก ของประชาชน
สาธารณภยั -เพื่อปอูงกันและบรรเทาความ บรรเทาสาธารณะภยั เปน็ต้น -ประชาชนได้รับการปอูงกัน

เดือดร้อนของประชาชน และบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อน

3 ฝึกอบรมทวบทวน -เพื่อใหส้มาชิก อปพร.ได้รับการ -เพิ่มศักยภาพงาน 100,000 100,000 40,000 - 40,000 -สมาชิก อปพร. -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว ส านักปลัด
สมาชิก อปพร. ฝึกอบรมและทบทวนองค์ความ ของสมาชิก อปพร. จ านวน 30คน กับสาธารณภยัรูปแบบต่างๆ
อบต.ตันหยงดาลอ รู้เกี่ยวกับการปฏบิติัหน้าที่และ -การปอูงกัน แก้ไขภยัต่างๆ

เข้าใจบทบาทหน้าที่ เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

-165-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



   7.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข
      7.1 แผนงานการักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. -เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป -มีการจัดต้ังสมาชิก - - 200,000 - - -สมาชิก อปพร. -เพิ่มขีดความสามารถใน ส านักปลัด
อบต.ตันหยงดาลอ อย่างมีประสิทธภิาพ อปพร.เพิ่มชึ้น จ านวน 45 คน งานปอูงกันและบรรเทา

-เพื่อใหส้อดคล้องกับภาระหน้า สาธารณภยั
ที่ในปจัจุบนั

5 ฝึกอบรมประชาชนใน -เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน -ชุมชนมีความรู้รัก 20,000 20,000 - - - -ผู้เข้าร่วมโครง -ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลัด
การรักษาความสงบเรียบการรักษาความสงบเรียบร้อยใน สามัคคี การจ านวน -ลดปญัหาอาชญากรรม
ร้อยในทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นใหเ้กิดสันติสุข -ประชาชนมีองค์ 50 คน ต่างๆ

ความรู้ในการรักษา -เปน็ต าบลตัวอย่าง
ความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน

6 จัดซ้ือครุภณ์ัดับเพลิง -เพื่อใช้ในการปอูงกันและ ครุภณัพดั์บเพลิง 100,000 - - - - -ครุภณัฑ์ดับ -สามารถปอูงกันและบรร ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณะภยั -เคร่ืองดับเพลิง เพลิงได้มาตร เทาเหตูการณ์

-ชุดดับเพลิง ฐาน
-รถลากเข็น
-ฯลฯ
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   7.ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาดา้นความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข
      7.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 รณรงค์ลดอุบติัเหตุ -เพื่อลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน -ลดอุบติัเหตุช่าง 5,000 5,000 - - - -จ านวนอุบติัเหตุ -มีความปลอดภยัในชีวติ ส านักปลัด
(เทศกาลปใีหม่, -เพื่อใหป้ระชาชนปฏบิติัตาม เทศกาลปใีหม่, ไม่มี และทรัพย์สิน
สงกรานต์) กฏจราจร สงกรานต์ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง

-เพื่อรณรงค์การขับขี่บนทอ้งถนน-ลดการสูญเสียใน
ชีวติและทรัพย์สิน

8 รณรงค์ลดอุบติัเหตุ -เพื่อลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน -ลดอุบติัเหตุช่าง 5,000 5,000 - - - -จ านวนอุบติัเหตุ -มีความปลอดภยัในชีวติ ส านักปลัด
(เทศกาลรายอ) -เพื่อใหป้ระชาชนปฏบิติัตาม เทศกาลปใีหม่, ไม่มี และทรัพย์สิน

กฏจราจร สงกรานต์ -ชุมชนมีความเข้มแข็ง
-เพื่อรณรงค์การขับขี่บนทอ้งถนน-ลดการสูญเสียใน

ชีวติและทรัพย์สิน

9 รู้เทา่ทนัสาธารณภยั -เพื่อประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ -การปฏบิติัถูกวธิี 5,000 5,000 - - - -ประชาสัมพนัธ์ -สามารถปอูงกันและบรร ส านักปลัด
เบื้องต้น เกี่ยวกับวธิปีฏบิติัในการปอูงกัน เมื่อมีเหตุเกิด ทางหอกระจาย เทาเหตุการณ์

และบรรเทาสาธารณภยัเบื้องต้น ข่าวไร้สาย -ลดการสูญเสีย
-เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นมี -แผ่นพบั 500 -สร้างเครือข่ายในการปอูง
ส่วนร่วมในการปอูงกันและ ฉบบั กันและบรรเทาสาธารณภยั
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2
   1.ยุทธศาสตร์ที ่2 ดา้นพัฒนาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างอาคาร -เพือ่ให้อาคารศูนย์พัฒนา -ตามแบบมาตรฐาน - - 1,939,0001,939,000 - -อาคารศูนย์ -เพิม่ประสิทธิในการ ส านักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กได้มาตรฐาน ประเภทอาคาร พัฒนาเด็กเล็ก จัดการเรียนการสอน
บ้านตือระ หมู่ที ่2 ศูนยศูนย์พัฒนาเด็ก ได้มาตรฐาน

เล็ก ขนาดไม่เกิน
50 คน แบบที่
สถ.ศพด.1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณ
วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4
   1.ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่ม -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ใช้ -กวา้ง 15 เมตร 2,800,000 2,800,000 2,800,000 - - -ศูนย์กีฬาในร่ม -การกีฬาต าบลตันหยงดาลอ ส านักปลัด

(หลังที่ท าการ อบต.) ศูนย์กีฬาในร่มออกก าลังกาย ยาว 28 เมตร 1 แหง่ได้ สู่ความเปน็เลิศ

-เพื่อสนับสนุนการกีฬาสู่ความ มาตรฐาน -ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

เปน็เลิศ ยาเสพติดในพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2
   1.ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้ารตฐาน
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง -เพือ่อ านวยความสะดวกใน -ถนนลาดยาง กว้าง - - 2,300,000 - - -ถนนลาดยาง -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
สายบาโงถึงคลองส่ง การสัญจร การประกอบ 4 เมตร ยาว 1,050 1 สายได้ อาชีพและการขนส่ง

น้ าชลประทาน หมู่ที่ 3 อาชีพและขนส่งผลผลิตทาง เมตร มาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตร มีความสะดวกและมี

ประสิทธภิาพ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต-เพือ่อ านวยความสะดวกใน -ถนนคอนกรีตเสริม - - 3,194,000 - - -ถนน คสล. -การสัญจร การไปประกอบ กองช่าง
เสริมเหล็กสายบ้าน การสัญจร การประกอบ เหล็ก กว้าง 4 เมตร 1 สายได้ อาชีพและการขนส่ง

บาบอเดย์ - โรงเรียน อาชีพและขนส่งผลผลิตทาง ยาว 1,140 เมตร มาตรฐาน ผลผลิตทางการเกษตร

บ้านยือริง หมู่ที ่3-4 การเกษตร มีความสะดวกและมี

ประสิทธภิาพ

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง -เพื่อใหก้ารสัญจรและการขนส่ง -กวา้ง 8 เมตร - - 3,453,000 - - -ถนนลาดยาง -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง

สายเข้าบ้านตือระ ผลผลิตทางการเกษตรมีความ ยาว 2,000 เมตร 1 สายได้ ผลิตการเกษตรมีความปลอด

ปลอดภยั มาตรฐาน ภยัและมีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

-170-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



   1.ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้ารตฐาน
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ -ถนนคอนกรีตเสริม - - 2,200,000 - - -ถนนคอนกรีต -การสัญจรและการขนส่ง กองช่าง
เสริมเหล็กสายเล่ียบ สัญจรไปมาของประชาชน เหล็ก กวา้ง 4 เมตร เสริมเหล็ก 1 ผลผลิตทางการเกษตร

ทุ่งนาคลองตันหยง -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ยาว 780 เมตร สายได้มาตรฐาน สะดวกขึ้น

หมู่ที่ 2 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ประสิทธภิาพ

5 ก่อสร้างถนน คสล.สาย -เพื่ออ านวยความสะดวกในการ - กวา้ง 4 เมตร - - 1,000,000 - - -ถนน คสล. 1 -การสัญจรและขนส่งผล กองช่าง

บา้นปากา ม.5 สัญจรไปมาของประชาชน ยาว 300 เมตร สายได้มาตรฐาน ผลิตการเกษตรมีความปลอด

-เพื่ออ านวยความสะดวกในการ ภยัและมีประสิทธภิาพ

ไปประกอบอาชีพแลขนส่งผล

ผลิตทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -ชั้นเอนกประสงค์ 6 4,000 4,000 - - - ส านักปลัด
ช่อง จ านวน 2 ตัว

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -เคร่ืองกรองน้ า 70,000 - - - - ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา 8,500 - - - - ส านักปลัด
-โต๊ะหมู่บูชาท าด้วย
ไม้สัก ความกว้าง 9
นิ้ว
-มีฐานรองโต๊ะหมู่
-มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น

4 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -โต๊ะท างานเหล็ก 6,000 - - - - ส านักปลัด
ขนาด 4 ฟุต พร้อม
กระจก 1 ตัว
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ รถส่วนกลาง รถบรรทุก - 814,000 - - - ส านักปลัด
ขนส่ง (ดีเซล)

-ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า
2,400 ซีซีหรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า110 กิโลวัตต์ ขับ
เคล่ือน 2 ล้อ
-แบบดับเบิล้แค็บ
  -ห้องโดยสารเป็นแบบ
ดับเบิล้แค็บ 4 ประตู
เป็นกระบะส าเร็จรูป
เป็นราคารวมเคร่ือง
ปรับอากาศ ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต

6 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ - 700 1,400 - - ส านักปลัด
อเนกประสงค์ (Smart Cart Reader)

-เป็นไปตามคุณลักษณะ
พืน้ฐานเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000 50,000 - - - ส านักปลัด
ส านักงาน จ านวน 2
เคร่ือง

8 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 44,000 - - - กองคลัง
ส านักงาน จ านวน 2
เคร่ือง

9 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด 5,000 - - - - กองคลัง
หมึก จ านวน 1 เคร่ือง

10 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองพิมพ์ชนิด 32,000 - - - - ส านักปลัด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด า จ านวน 2
เคร่ือง

11 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองพิมพ์ชนิด 48,000 - - - - กองคลัง
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด า จ านวน 2
เคร่ือง
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งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง ครุภัณฑ์ดับเพลิง 100,000 - - - - ส านักปลัด
-เคร่ืองดับเพลิง
-ชุดดับเพลิง
-รถลากเข็น
ฯลฯ

13 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -ตู้เอกสารบานเล่ือนกระ - 40,000 - - - ส านักปลัด
จก ขนาด 4 ฟตุ 2 ตอน

จ านวน 4 ตัว

14 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 10 ล้ินชัก - 18,000 - - - ส านักปลัด
จ านวน 3 ตู้

-ศพด.บา้นตือระ

-ศพด.จาบงัโตะกู

-ศพด.ตอหลัง

15 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 24,000 - - - - ส านักปลัด
4 ฟตุ พร้อมกระจ า

4 ตัว

-ศพด.บา้นตือระ

-ศพด.จาบงัโตะกู

-ศพด.ตอหลัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างานแบบล้อ 5,000 - - - -
หมุน จ านวน 4 ตัว
-ศพด.บา้นตือระ

-ศพด.จาบงัโตะกู

-ศพด.ตอหลัง

17 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา -โต๊ะเก้าอี้นักเรียน - - 260,000 - - ส านักปลัด

พลาสติกขาเหล็กกลม

-โต๊ะขนาด 60*40*70

ซ.ม.

-เก้าอี้ขนาด 35*35*80

ซ.ม.

18 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ -โทรทศัน์ แอล อี ดี - - 28,000 - - ส านักปลัด

เผยแพร่ (LED TV) แบบ Smart TV (งานการศึกษา)

1.ระดับความละเอียดเปน็

ความละเอียดของจอภาพ

(Resolution) 1920*

1080 พกิเซล

2.ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาด

ของจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.แสดงภาพด้วยหลอด

ภาพ แบบ lED Blackligth

4.สามารถเชื่อต่ออินเตอร์

ได้ (Smart TV)

5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย

กวา่ 2 ช่อง เพื่อการเชื่อ

ต่อสัญญาณภาพและเสียง

5.ช่องต่อ USB ไม่น้อย

กวา่ 1 ช่อง รองรับไฟล์

ภาพ เพลง และภาพยนต์

6.มีตัวรับสัญญาณ Digital

ในตัว

19 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -เคร่ืองซักผ้า - - 30,000 - - ส านักปลัด

ขนาด 14 กิโลกรัม

จ านวน 3 เคร่ือง

1.เปน็ขนาดที่สามารถ

ซักผ้าแหง้ได้คร้ังละไม่

น้อยกวา่ที่ก าหนด

2.เปน็เคร่ืองแบบ 2 ถัง

เปดิฝาบน

3.มีระบบปั่นแหง้หรือ

หมาด
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งบประมาณ

ประเภทหมวดแผนงานที่



เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ เคร่ืองชั่งน้ าหนัก 30,000 30,000 - - - ส านักปลัด

การแพทย์ พร้อมวดัส่วนสูงระบบ

ดิจิตอล ฐานชั่งน้ าหนัก

270*370 CM

จ านวน 3 เคร่ือง

21 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองเคลือบบตัรภาพ 12,000 12,000 - - - ส านักปลัด

บตัรค า

-ความกวา้งของเอกสารที่

เคลือบ 220 มม.(A4)

เคลือบรูปถ่ายส าเนา

เอกสารได้หนาสุด 1 มม.
ความเร็วในการเคลือบ
30 ซม./นาท ีจ านวน 3
เคร่ือง
1.ศพด.บา้นตือระ
2.ศพด.จาบงัโตะกู
3.ศพด.ตอหลัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ -รถพยาบาลฉุกเฉิน - - - 1,000,000 - ส านักปลัด
ขนส่ง (กระบะ) ปริมาตรกระ

บอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์

สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110

กิโลวตัต์

1.เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สุบ

พร้อมอุปกรณ์ตามมาตร

ฐาน

2.มีประตูด้านหลัง ปดิ-

เปดิ ส าหรับยกเตียงผู้ปว่ย

เข้า-ออก
3.มีตู้เก็บทอ่ บรรจุก๊าซไม่
น้อยกวา่ 2 ทอ่ ที่แขวนน้ า
เกลือ
4.หอ้งพยาบาลมีตู้ใส่
อุปกรณ์และเวชภณัฑ์
5.มีวทิยุคมนาคมVHF/FM
พร้อมอุปกรณ์
6.เคร่ืองสัญญาณไฟฉุก
เฉินพร้อมเคร่ืองขยายเสียง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7.คุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
1)เตียงนอนโลหะผสม
แบบมีล้อเข็น ปรับเปน็
รถเข็นได้
2)ชุดช่วยหายใจชนิดใช้
มือบบีส าหรับเด็กและผู้ใหญ่
3)เคร่ืองส่องกล้องเสียง
และเคร่ืองดูดของเหลวใช้
กับไฟร้ถยนต์
4)เคร่ืองวดัความดันชนิด
ติดผนัง
5)ชุดปอ้งกันกระดูกคอ
เคล่ือน
6)ชุดเฝือกลม
7)ชุดใหอ้อกซิเจน แบบ
Pipe line ส าหรับส่งทอ่
ก๊าซ
8)อุปกรณ์ตามหลังชนิด
ส้ัน
9)เก้าอี้เคล่ือนย้ายผู้ปว่ย
ชนิดผับเก็บได้
10)ครอบหลังคาทรงสูง
พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับ
อากาศ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ



เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ -รถบรรทกุขยะ - - 2,400,000 - - กองช่าง

ขนส่ง 1.ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์
2.แบบอัดทา้ย
2.1ตู้บรรทกุมูลฝอย มี
ความจุของตู้ไม่น้อยกวา่
10 ลูกบาศก์เมตรและ
สามารถรับน้ าหนักมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกวา่ 5,000
กิโลกรัม
2.2ตัวถังท าด้วยเหล็กหนา
ไม่น้อยกวา่ 3 มิลลิเมตร
พื้นหนาไม่น้อยกวา่ 4.50
มิลลิเมตร
2.3น้ าหนักของรถรวมน้ า
หนักบรรทกุไม่ต่ ากวา่ 
12,000 กิโลกรัม
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

ครุภณัฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.4ชุดอัดทา้ยท างานด้วย

ระบบไฮดรอลิก สามารถ

ผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย

กวา่ 2,500 ปอนดต่อ

ตารางนิ้ว

2.5มีโคมไฟสัญญาณวบั

วาบสีเหลือง 1 ดวง

24 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 50,000 - - - กองช่าง
ส านักงาน จ านวน 2
เคร่ือง

25 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เคร่ืองพิมพ์ชนิด - 16,000 - - - กองช่าง
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวด า จ านวน 2
เคร่ือง
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 
จะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 

จะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง 
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ 
ประชาชนมองว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก 
และบางเรื่องอาจท าไม่ได ้

4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง 
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 

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


