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ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
(พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 



ข 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า                         ก 

สารบัญ               ข 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านศักยภาพ             1 
 2.ด้านการเมืองการปกครอง                    3
 3.ประชากร                                                                                                       3 
 4.สภาพทางสังคม                                                                                                4 
 5.ระบบบริการพ้ืนฐาน                     5 
 6.ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                5 
          6.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น                                                                                     5 
 7.ศาสนาวัฒนธรรม                                                                                            12 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                         13 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
    1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560                                                  14 

       1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ                      14 
       1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ            20 
   2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560     27 
      2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ                                                                              27 
      2.2 ผลกระทบ                                                                                                28 
   3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557-2560                                                                                                      28 
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค        30 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                           30 
             1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                              45 

        1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด                                     72 
 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                              98 
 3.การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                104
         



ค 
 

หน้า 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                         139 
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07)                         140 
  2.บัญชีโครงการพัฒนา                 143 
  รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.01)                143 
  รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.02)                185 
  รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ03)                191 
  รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.05)                192 
  รายละเอียดโครงการ (แบบ ผ.06)                196 
  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)                206 

 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล                
  1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                                                     211 
  2.การติดตามและประเมินผลโครงการ               211 
  3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น                211 
  4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต             222 
 
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ข แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
        แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
       แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
     
   
 
  
                      
            



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

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

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ 5 

บ้านจาบังโต๊ะกู 
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บ้านตันหยงดาลอ 

หมู่ 2 

บ้านตือระ 

หมู่ 4 

บ้านยือริง 

หมู่ 3 

บ้านต ามะสู 
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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
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม  

(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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  1.5 ลักษณะแหล่งน้ า 
-คลองตันหยง   มีสภาพท้องน้ าค่อนข้างราบ เป็นล าน้ ามีน้ าไหลตลอดปี  ไหลจากทิศใต้ไปทางทิศ

เหนือและลักษณะทั่วไปท้องล 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 

 

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 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมู่บ้านละ 2 คน เป็น 10 คน 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง 
1 ตันหยงดาลอ 193 416 455 
2 ตือระ 87 239 242 
3 ต ามะสู 188 318 347 
4 ยือริง 89 203 182 
5 จาบังโตะก ู 211 448 467 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

ต่ ากว่า 18 ปี 607 557 1,164 
อายุ 18-60 ปี 903 908 1,811 
อายุ มากกว่า 60 ปี 126 233 359 

รวม 1,636 1,698 3,334 
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 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา    3  แห่ง 
   -  โรงเรียนตาดีกาประจ ามัสยิด     5  แห่ง 
    -  โรงเรียนสอนศาสนาเอกชน+สามัญ  1  แห่ง 
   -  โรงเรียนเอกชนระดับประถมวัย   1  แห่ง 
   -   สถาบันปอเนาะ    3  แห่ง 
    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์เด็กเล็กประจ ามัสยิด     3  แห่ง 

 

  4.2 สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง 
   ที่ตั้งหมู่ท่ี 1 บ้านตันหยงดาลอ ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 

 

 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 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    1  ตู้ 
 

5.5 ไปรษณีย ์
- ที่ตั้งไปรษณีย์ ต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  
ท าไร่ ท านา สวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์มน้ ามัน เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช 

 

6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ 
- โรงสีข้าว 
- ร้ายขายของช า 
- ร้ายโชห้วย 
- อุตสาหกรรมขนาดเล็ก รับซ้อไม้แปรรูปต่างๆ 
- อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น การเย็บเสื้อโต้ป ผ้าคลุมผม ปักรจักร หมวกกะปีเยาะ 

 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1  บ้านสุไหงยาลอ 
จ านวนประชากรทั้งหมด 871 ชาย 416 หญิง 455 คน ครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน 

 หมู่ที่ 2  บ้านตือระ 
 จ านวนประชากรทั้งหมด 481 ชาย 239 หญิง 242 คน ครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 3  บ้านต ามะสู 

จ านวนประชากรทั้งหมด 665 ชาย 318 หญิง 347 คน ครัวเรือนทั้งหมด 188 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 4  บ้านยือริง 

จ านวนประชากรทั้งหมด 385 ชาย 203 หญิง 182 คน ครัวเรือนทั้งหมด 89 ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 5  บ้านตันหยงดาลอ 
 จ านวนประชากรทั้งหมด 915 ชาย 448 หญิง 467 คน ครัวเรือนทั้งหมด 211 ครัวเรือน 

มีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม  4,381.25 ไร่ (7.73  ต.ร.ก.ม.)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอยะหริ่ง 
ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  ประมาณ  23  กิโลเมตร 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 หมู่ที่ 1 

 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 

 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ท านา ในเขตชลประทาน 72 ครัวเรือน  
250 ไร่ 

580 กก./ไร่  3,000 บาท/ไร 5,800 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 10 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 4,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 8 ครัวเรือน 
12 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 10 ครัวเรือน 
5 ไร่ 

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

ไร่ถั่วเขียว 8 ครัวเรือน 
10 ไร่ 

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

แตงกวา 5 ครัวเรือน 
2 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 35 ครัวเรือน 
80 ไร่ 

580 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 5,800 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 
3 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 25 ครัวเรือน 

70 ไร่ 
580 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 5,800 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 10 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 4,000 บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 15 ครัวเรือน 
5 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 15 ครัวเรือน 
3 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 15 ครัวเรือน 

35 ไร่ 
580 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 5,800 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 10 ครัวเรือน 
4 ไร่ 

1,000 กก./ไร่ 4,000บาท/ไร่ 10,000 บาท/ไร่ 

ไร่ข้าวโพด 13 ครัวเรือน 
4 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 10 ครัวเรือน 
2 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,500 บาท/ไร่ 15,00 บาท/ไร่ 
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หมู่ที่ 5 
 

ประเภทของการท าการเกษตร 
 

จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ท านา ในเขตชลประทาน 25 ครัวเรือน 

60 ไร่ 
580 กก./ไร่ 3,000 บาท/ไร่ 5,800 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 

400 กก./ไร่ 500 บาท/ไร่ 2,000 บาท/ไร่ 

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 

ท าไร่ แตงโม 9 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

3,000 กก./ไร่ 4,000 บาท/ไร่ 10,000 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 6 ครัวเรือน 
3 ไร่ 

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

ไร่ถั่วเขียว 10 ครัวเรือน 
6 ไร่ 

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

อื่นๆ ครัวเรือน 
ไร่ 

กก./ไร่ บาท/ไร บาท/ไร่ 
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 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
    ข้อมูลในรอบปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าเกษตร  

ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร)กรณีที่ทราบโปรดระบุ 

พอเพียง ไม่พอเพียง 

1.ปรมิาณน้ าฝน - / - 
แหล่งน้ าทาง
การเกษตร 

 
ล าดับ

ความส าคญั 

ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

2.แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  

เพียงพอ 
 

ไม่เพียงพอ 
 

ทั่วถึง 
 

ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้าถึง 
-แม่น้ า       
-ห้วย/ล าธาร       
-คลอง 1 / - - / 30 
-หนองน้ า/บึง       
-น้ าตก       
-อื่นๆ 
- 
- 
- 

      

3.แหล่งน้ าท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

      

-แก้มลิง       
-อ้างเก็บน้ า       
-ฝาย       
-สระ 2 /   / 30 
-คลองชลประทาน 1 - / / - 80 
-อื่นๆ 
- 
- 
- 
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
   ข้อมูลในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

แหล่งน้ า 
 

ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 
-บ่อบาดาลสาธารณะ       
-บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
-ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.)       
-ระบบประปา 
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

      

-แหล่งน้ าธรรมชาติ  / -  - 30 
-อ่ืนๆ 
- 
- 
- 

      

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลตันหยงดาลอ นับถือศาสนาอิสลาม 100 เปอร์เซ็นต์ 
 8.2 ประเพณีและงานประจ า 
  -พิธีการเกิดและโกนผมไฟ 
  -การเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี 
  -การกวนขนมอาซูรอ 
  -งานวันปลากะพงของดีเมืองยะหริ่ง 
  -งานฮารีรายอ 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  -หมอต าแย 
  -หมอนวดแผนโบราณ 
  -จักรสาน 
  -หมวกกะปีเยาะ 
  -กระด้ง 
  -ผ้าคลุมผม 
  -ฯลฯ 
  -ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาเมอลายูถิ่น 
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 8.4 สิ้นค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  -ผ้าคลุมผม 
  -หมวกกะปีเยาะ 
  -เสื้อโต้ป 
  -ชุดบานง 
  -ฯลฯ 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  ต าบลตันหยงดาลอมีคลองชลประทานขนาดใหญ่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและคลองไส้ไก่ มีแม่น้ าไหล
ผ่านหมู่ที่ 1,2,5,3,4 มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึนตั้งอยู่หมู่ที่ 2,3 
 9.2 ปุาไม ้
  ปุาไม้ในเขตต าบลตันหยงดาลอค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ 
 9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 
2554-2548) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559 -2563) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (พ.ศ.2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าคลอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนาประจ าทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืน
มาด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
แผนพัฒนาสามป ี
  ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายดังกล่าวตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1.1.1 แผนพัฒนา 
  1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2554-2558),(2559-2563) 
   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

12 17 10 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 65 68 34 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 9 9 10 
4.การบริหารจัดการที่ด ี 26 25 10 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 11 16 8 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 6 9 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 9 9 9 

รวม 137 150 90 
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 2.แผนพัฒนาสามปี  
  2.1 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาสาม
ปี เฉพาะปี 

2557 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

7 3 42.85 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 42 26 61.90 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 6 5 83.33 
4.การบริหารจัดการที่ดี 46 40 86.95 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 15 5 33.33 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1 33.33 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6 2 33.33 

รวม 125 82 65.60 
  

  2.1.1 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 18,400,000 บาท รายรับจริง 18,986,940.70 บาท รายจ่ายจริง 12,853,430.13 บาท 
  - ผลการด าเนินงานที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) และข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2557 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

ด าเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

3 - 0 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 26 14 53.84 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 5 3 60 
4.การบริหารจัดการที่ดี 40 31 77.50 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 5 5 100 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 - 0 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 2 1 50 

รวม 82 54 65.85 
  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด าเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

- - 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 14 2,510,836 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 3 246,360 
4.การบริหารจัดการที่ดี 31 1,406,213 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 5 1,094,935 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 1 10,000 

รวม 54 4,173,409 
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  2.2 แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาสาม
ปี เฉพาะปี 

2558 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2558 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผนพัฒนา 
สามปี 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

8 4 50 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 40 23 57.50 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 6 5 83.33 
4.การบริหารจัดการที่ดี 40 33 82.50 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 13 4 30.76 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 1 33.33 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6 2 33.33 

รวม 116 72 62.06 
 

  2.2.1 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 20,500,000 บาท รายรับจริง 19,220,156.17 บาท รายจ่ายจริง 12,930,026.53 บาท 
  - ผลการด าเนินงานที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) และข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2558 

ด าเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

4 1 25 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 23 15 60 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 5 3 60 
4.การบริหารจัดการที่ดี 33 26 78.78 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 4 2 50 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 - 0 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 2 1 50 

รวม 72 48 66.66 
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 -การเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด าเนินโครงการ 

ตามข้อบัญญัติ  
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

1 250,000 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 15 2,527,130 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 3 266,567 
4.การบริหารจัดการที่ดี 26 1,068,792.5 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 2 1,166,231.38 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 1 10,000 

รวม 48 5,288,720.88 
 
 2.3 แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏใน

แผนพัฒนาสาม
ปี เฉพาะปี 

2559 

บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2559 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

12 8 66.66 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 58 32 55.17 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 8 5 62.50 
4.การบริหารจัดการที่ดี 46 35 76.08 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 17 3 17.64 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 2 18.18 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 9 2 22.22 

รวม 161 87 54.03 
 
 2.3.1 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวน 20,800,000 บาท รายรับจริง 19,355,143.98 บาท รายจ่ายจริง 13,906,4326.09 บาท 
  - ผลการด าเนินงานที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) และข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

2559 

ด าเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละ 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

8 7 87.50 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 32 20 62.50 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 5 4 80 
4.การบริหารจัดการที่ดี 35 27 77.14 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 3 3 100 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 1 50 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 2 1 50 

รวม 87 63 72.41 
 
-การเบิกจ่ายงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด าเนินโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ  

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

7 435,565 

2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 20 2,919,775 
3.ด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 4 130,150 
4.การบริหารจัดการที่ดี 27 1,534,659.43 
5.โครงสร้างพื้นฐาน 3 1,891,502.18 
6.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000 
7.ความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 1 10,000 

รวม 63 6,931,651.61 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้ 
  1.2.1 เชิงปริมาณ 
  -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา (2554-2558) 

 

โครงการที่บรรจุใน 
แผนยุทธศาสตร์ 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 
(2557-2559) 

สามารถ
ด าเนินการได ้
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผนพัฒนา

สามปี 
137 125 54 43.20 

 
  -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา (2554-2558) 

 

โครงการที่บรรจุใน 
แผนยุทธศาสตร์ 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 
(2558-2560) 

สามารถ
ด าเนินการได ้
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผนพัฒนา

สามปี 
150 116 48 41.37 

   
  -ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา (2559-2563) 

 

โครงการที่บรรจุใน 
แผนยุทธศาสตร์ 

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) 

สามารถ
ด าเนินการได ้
(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแผนพัฒนา

สามปี 
90 161 63 39.13 
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1.2.2 เชิงคุณภาพ 
-ปีงบประมาณ 2557 
องค์การบริหารส่วนต าตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

  1.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอระบบ  

ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยง
ดาลอได้ตระหนักและให้ความส าคัญตลอดมา ดังโครงการดังนี้ 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก 
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 
- โครงการฮารีรายอสัมพันธ์ 
- โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เมาลิดสัมพันธ์ 
- โครงการวันผู้สูงอายุ 
- โครงการสุนัตหมู่ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
- อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 

 

2.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการ
ออกก าลังกาย เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาการกีฬาของ อบต.สู่ความเป็นเลิศ โดยแยกได้ดังนี้ 
- โครงการกีฬา อบต.ต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา 
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
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3. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ  

อบต.ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีนโยบายในการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติของบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
- โครงการประชุมประชาคม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ฯลฯ 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับโครงการสร้างพื้นฐานตลอดมาเพ่ือ 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาที่วางไว้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลาง โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเปาะวอลีถึงตือเงาะ ม.1 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโต๊ะอีหม่ามถึงถนนลาดยาง ม.2 
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าตัววี ม.4 
- บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- บ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน อบต. 

 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ เป็นชุมชนขนาดเล็กและไม่ใช่พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ธรรมชาติยังคงอุดสมบูรณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมี การด าเนินกิจกรรมของ อบต .จะเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการใช้งบประมาณ แยกได้ดังนี้ 

- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
- แผ่นพับต่างๆ 

 

6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดความแตกแยกทางด้านความคิด แบ่งฝักแบ่งฝุาย สังคมแตกแยก  

และสร้างจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้รักสามัคคี 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้าน 
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-ปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนต าตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหาร
จัดการ การฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตรี ดังโครงการนี้ 
  -โครงการฝึกอบรมสัมมนากลุ่มสตรี 
 

  2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอระบบ  

ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และองค์การบริหารส่ วนต าบลตันหยง
ดาลอได้ตระหนักและให้ความส าคัญตลอดมา ดังโครงการดังนี้ 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก 
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 
- โครงการฮารีรายอสัมพันธ์ 
- โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 
- โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เมาลิดสัมพันธ์ 
- โครงการวันผู้สูงอายุ 
- โครงการสุนัตหมู่ 
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
- อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยะหริ่ง 

 

3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและการ
ออกก าลังกาย เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาการกีฬาของ อบต.สู่ความเป็นเลิศ โดยแยกได้ดังนี้ 
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- โครงการกีฬา อบต.ต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา 
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ  

อบต.ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีนโยบายในการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติของบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
- โครงการประชุมประชาคม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการจัดท าเว็ปไซต์ 
- โครงการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม 
- ฯลฯ 

 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับโครงการสร้างพื้นฐานตลอดมาเพ่ือ 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาที่วางไว้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลาง โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง อบต. 
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมัสยิดจาบังโตะกู 
- โครงการขยายเขตไฟฟูา 
 

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ เป็นชุมชนขนาดเล็กและไม่ใช่พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ธรรมชาติยังคงอุดสมบูรณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมี การด าเนินกิจกรรมของ อบต.จะเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการใช้งบประมาณ แยกได้ดังนี้ 

- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
- แผ่นพับต่างๆ 
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6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดความแตกแยกทางด้านความคิด แบ่งฝักแบ่งฝุาย สังคมแตกแยก  

และสร้างจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้รักสามัคคี 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้าน 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยะหริ่ง 
 

-ปีงบประมาณ 2559 
องค์การบริหารส่วนต าตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการ
บริหารจัดการ การฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรี การสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว การลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ดังโครงการนี้ 
  -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านอาชีพให้กับสตรี 
  -โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้สร้างความม่ันคงให้ครอบครัว 
  -โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ 
  -โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีต าบลตันหยงดาลอ 
  -โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชล้มลุก 
  -โครงการแผ่นพับอัฉริยะ 
 

  2.การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอระบบ  

ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผ ลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน และองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยง
ดาลอได้ตระหนักและให้ความส าคัญตลอดมา ดังโครงการดังนี้ 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก 
- โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ 
- โครงการฮารีรายอสัมพันธ์ 
- โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
- โครงการอุดหนุนอาหารเสริมนม 
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- โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เมาลิดสัมพันธ์ 
- โครงการวันผู้สูงอายุ 
- โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน 
- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.กูแบรียอ ม.2 
- โครงการครอบครัวอยู่มีสุข 
- อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยะหริ่ง 

 

3.การพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและ 

การออกก าลังกาย เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาการกีฬาของ อบต.สู่ความเป็นเลิศ โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการกีฬา อบต.ต้านภัยยาเสพติด 
- โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา 
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
- อุดหนุนการแข่งขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธ์ 
 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ  

อบต.ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีนโยบายในการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติของบุคลากรเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยแยกได้ดังนี้ 

- โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
- โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
- โครงการประชุมประชาคม 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ 

 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ให้ความส าคัญกับโครงการสร้างพื้นฐานตลอดมาเพ่ือ 

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาที่วางไว้ เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลาง โดยแยกได้ดังนี้ 
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบยิ ม.1 
- โครงการขยายเขตไฟฟูา 
- โครงการก่อสร้างหอถึงบรรจุน้ าติดตั้งบนโครงเหล็ก 
 

6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ เป็นชุมชนขนาดเล็กและไม่ใช่พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ธรรมชาติยังคงอุดสมบูรณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมี การด าเนินกิจกรรมของ อบต.จะเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีการใช้งบประมาณ แยกได้ดังนี้ 

- โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  
- แผ่นพับต่างๆ 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต. 

 

6. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันเกิดความแตกแยกทางด้านความคิด แบ่งฝักแบ่งฝุาย สังคมแตกแยก  

และสร้างจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้รักสามัคคี 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอยะหริ่ง 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 
2559 เพ่ือตอบสนองในการแก้ไขปัญหา ความต้องการ ในพัฒนาต าบล องค์กรให้เกิดความมั่นคง ประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ผล
ที่ได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.สตรีต าบลตันหยงดาลอสามารถสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมอาชีพมาเป็นอาชีพ
เสริมและใช้สอยในครัวเรือน 
 3.ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตันหยงดาลอมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 5.ปัญหายาเสพติดได้รับการปูองกันและแก้ไขในระดับหนึ่ง 
 5.เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีและกล้าแสดงออก 
 6.คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 7.ประชาชนมีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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 8.ประชาชนยึดมั่นในศาสนา 
 9.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคภัยต่างๆ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหอกระจายข่าวของ อบต. 
 10.ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 11.ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้ถนนส าหรับการสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
 12.ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของ อบต. 
 13.ประชาชนมีความรู้รักสามัคคี 
2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
สามารถด าเนินการตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ยสามปี ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและได้มีการ
ด าเนินโครงการ ร้อยละ 41.04 ซึ่งบางโครงการการด าเนินงานนั้นประชาชนในพื้นท่ีได้รับผลกระทบ ดังนี้ 
 1.การก่อสร้างถนนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงดาลอต้องด าเนินการแก้ไข 
 2.การให้บริการประชาชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในยังไม่
ครอบคลุมงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2557-2560 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.บุคลากรของ อบต.ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร 
 2.บุคลากรของ อบต.มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 3.การแบ่งส่วนราชการภายใน อบต.ยังไม่ครอบคลุมทุกงาน 
 4.ประชาชนน าเสนอปัญหาและความต้องการจ านวนมาก  

5.งบประมาณประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 5.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
 6.การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 แนวทางแก้ไข 
 1.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความช านาญ 
 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 3.แบ่งส่วนราชการภายในให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
 4.การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรบรรจุโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้จริง 
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 5.การบริหารงบประมาณประจ าปีต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและต้องเป็นโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 
 6.ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบต.ให้ประชาชนทราบ 
 7.การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น 

 
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 
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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 

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 
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ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

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
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากข้ึน 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 
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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
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
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 
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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 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึน้ 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 
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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
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
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทัง้โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก 
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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 

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 
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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 มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
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 
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(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก 

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

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(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
ครอบครัวที่มั่นคง 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 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(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 
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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 

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  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 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 
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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 

 

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 
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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
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 ทั้งนี้การขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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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 
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 เกาหลีใต ้ 
 



-49- 

 

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 

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  
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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 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

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 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
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 
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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 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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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 
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พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(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 
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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 านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลัก
ความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค
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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 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 และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจาย 
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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
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 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้าน
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) 
 

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 
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ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 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 ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
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 
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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 าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
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 
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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 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันและพัฒนาตนเอง
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 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต 
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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
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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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 
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(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(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 
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๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
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 รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง 
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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 
 

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 
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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 

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) 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) 

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” 
 
 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 
% 
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 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 % 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้แก่เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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3.ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้
มาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 
4.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ยางและผลิตภัณฑ์
ยาง 
5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
และจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่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
ด่านศุลกากร

ชายแดน 
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 

คนว่างงาน 
30,480 คน 

(ปี 54)  

20 %  30 % 40 % 50 % 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
2.พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจ ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้า
ชายแดน  
3.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน 
4.พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้
มีความเข้มแข็ง 
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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 

ผลิตภัณฑ์ได้
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 และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวด้านฮาลาล  
3.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล  
5.เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 

2. แผนพัฒนาจังหวัด 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะในการดาเนินงานพัฒนาจังหวัดปัตตานี (SWOT  

Analysis) 
กระทรวง กรม และพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้การจัดท า 
ยุทธศาสตร์หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ได้ดาเนินการมาแล้วนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนามี
ความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนมากขึ้น 

จังหวัดปัตตานีได้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. 2558-2561) โดยดาเนินการในการ
เตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีข้ันตอนและดาเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที ่1 เตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดาเนินการชี้แจง ทาความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ถึงวัตถุประสงค ์ความส าคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นที ่2 รวบรวมข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในด้านการเมือง การ 
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปัญหาของประชาชนใน 
จังหวัด 
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ขั้นที่ 3 ประเมินสถานภาพปัจจุบันของจังหวัด ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่
เกี่ยวข้อง โดยร่วมกัน 
ให้ความคิดเห็นต่อจัดการทาร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที ่ก.น.จ. ก าหนด ด้วยการ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ได้แก่ โอกาส และภัยคุกคามหรือ 
ข้อจากัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด เพ่ือตอบ
ค าถามว่าปัจจุบันจังหวัดมีสถานภาพอยู่ ณ จุดใด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้ข้อสรุปการวิเคราะห์
ประเมินสภาวะแวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์โดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งได้เปรียบจังหวัดอ่ืน ๆ
กล่าวคือ ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต ้พ้ืนที่มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทาเกษตร เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ 
ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว และไม้ผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 116.4 กิโลเมตร ถือเป็น
แหล่งประมงทะเลที่ส าคัญ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น กุ้งกุลาดา กุ้งขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย์ เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ที่รองรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
และอยู่ใกล้กับแหล่งทาการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทาการประมงระหว่างประเทศ  ซึ่งจากความอุดม
สมบูรณ์ทางการเกษตรทาให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรขึ้นในพ้ืนที่จานวนมาก เช่น โรงงานแปร
รูปสัตว์น้า โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงน้าแข็ง ทาให้การค้าการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมีความ
เชื่อมโยงกับการเกษตรเป็นอย่างมาก นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ทาการ แปรรูป
ผลิตผลการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจุชมชนต่างๆเหล่านี้ สามารถ
เชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและ
เป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญและมีคุณค่าในการผลิตสินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์  
ฮาลาล โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT) โดยสามารถพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่เป็นจุดเด่น เชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีดังกล่าวยังมีปัญหา
อุปสรรคที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถเชื่อได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิดจากสาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แท้จริง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้แรงงานในพ้ืนที่ขาดแคลน การศึกษาไม่
สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากโรงงานบางส่วนปิด
กิจการ และปัญหาครอบครัวที่เกิดจากขาดผู้น าครอบครัว นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  ปัญหาการ
ยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเช่นเดียวกัน 
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1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด (เฉพาะที่ส าคัญ) 
1.1.1 จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยส าคัญที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานพัฒนา

จังหวัดดังนี้ 
1) มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.25 ของประชากร และมีความเป็นมาทาง

ประวัติศาสตร์และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนอุษาคเนย์ที่
เรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ” และการครองตนตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นจุด
แข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี  สถานะของเมืองปัตตานี 
(Positioning) 

2) อ่าวปัตตานีมีทรัพยากรสัตว์น้า และเป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงที่ส าคัญ เนื่องจาก มีชายฝั่งทะเล
ยาวประมาณ 116.4 กิโลเมตร เหมาะแก่การทาประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง 

3) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เช่นยางพารา ข้าว ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ไม้ผล มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 81.25 ของพ้ืนที่ 

4) มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่รองรับวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตประมง 
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและโรงงานปลาบ่น 15 โรงงาน 

5) จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการผลิตและ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่สามารถรองรับ
การผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  มี
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่สามารถสร้างงานทางวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ 

6) มีการรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเป็นจ านวน
มาก หลายสาขา เช่น บูด ูข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ผลไม้แปรรูป 

7) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและ
ศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานีมีจุดร่วมส าคัญที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮาลาล  
เพ่ือจับกลุ่มเปูาหมายอื่นที่ไม่ใช่ตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ดังเช่นแนวคิดในการพัฒนาครัวสามวัฒนธรรม 

8) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีซึ่งมี
ผลงานทางวิชาการ และการวิจัยที่นามาใช้ในการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพ้ืนที่ 
 

1.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
1) ขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ต่ า ฐานการผลิตยังแคบ 

เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้ 
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จงึทาให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าพื้นท่ีอ่ืน 

2) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
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3) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นลาดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 
13.15) ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวต่ าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) 
ปัญหาหลักของคนจน คือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

4) ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทาลาย  และการขยายพ้ืนที่ทาง
การเกษตร (ยางพารา) 

5) ผลิตภาพแรงงานต่ า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาด
ความรู้ขาดการนาเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 

6) ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล  ฟาร์ม
ขนาดใหญ่และโรงงานแปรรูปผลผลิต ไม่มีนักลงทุน โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การดูแล เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากเกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 

7) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้าลดลง 
และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ 
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และการท่องเที่ยว 

8) สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจานวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพท่ีจะแข่งขันได้ในตลาด 

9) ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน
โดยเฉพาะปัญหาอนามัยแม่และเด็ก พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและ
ภาคใต้ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

10) การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม 
สาเหตุส าคัญคือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  ขาดการบูรณ
การระหว่างส่วนราชการ และการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่
เป็นมาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการดาเนินงาน และการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 

12) ปัญหาการขาดแคลนน้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 
11.55 ต่ ากว่าค่าเฉลีย่ประเทศมาก 

13) ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางน้ า 
14) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ อ าเภอเมืองปัตตานี 

อ าเภอหนองจิก อ าเภอยะรัง และอ าเภอสายบุรี โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน 
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15) การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมี
น้อยท าให้การตื่นตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจากัด โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือ
ชุมชน 
 

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด (เฉพาะที่ส าคัญ) 
1.2.1 โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่

ความ ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
1) การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม 
2) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆท าให้ความ

ต้องการทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิม เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรมุสลิมทั่ว
โลก โดยในปี ๒๕๕๓ โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 
20 ปี หรือปี 2573 จ านวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมขึ้นถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35 หรือคิดเป็นจ านวน 
2,200 ล้านคน 

3 ) นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที ่

4) ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 

5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ 
ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน 

6) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮา
ลาล และบริการฮาลาล 

7) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และ
จากสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทาการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ 

8) การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากขึ้น ท าให้โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัตตานีสามารถท าได้ง่ายขึ้น 

9) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิต
ของจังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน 

10) การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทาให้เกิดความสะดวกใน
การเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิมและชาวจีน 

11) การมีระบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าท้ัง GAP,ISO9001, 
มกอช,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ด าเนินการ
ให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น 
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12) เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการทางานร่วมกับเครือข่ายของ
จังหวัดเพ่ือการเฝูาระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 

 

1.2.2 ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสูค่วามส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

1) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย 
2) ข้อจากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออานวย ต่อ

การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
3) มีปัญหาน้ามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
4) รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณ

การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 
อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5) ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ทาให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6) นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนาเสนอข่าวสาร 
7) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท าให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อ

ความเสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้
คุณภาพ 

8) การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทาให้ต้องมีการน าเข้า 
วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้อง
ใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด  
ใกล้เคียง เช่น สงขลาที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีท าให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานดังกล่าวมากขึ้น 

- จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
1. ขาดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตต่อไร่ต่ า ฐานการผลิตยังแคบ 

เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้ 
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จึงทาให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าพื้นท่ีอ่ืน 

2. ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ 33.49 สูงเป็นลาดับที่ 5 ของประเทศ (ร้อยละ 

13.15) ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวต่ าสุดของภาคใต้ (67,492 บาท) 
ปัญหาหลักของคนจน คือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 

4. ปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทาลาย  และการขยายพ้ืนที่ทาง
การเกษตร (ยางพารา) 

5. ผลิตภาพแรงงานต่ า แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาด
ความรู้ขาดการนาเทคโนโลยีมาเพ่ิมผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 
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6. ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทาให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล  ฟาร์ม
ขนาดใหญ่และโรงงานแปรรูปผลผลิต ไม่มีนักลงทุน โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การดูแล เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดาเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องเนื่องจากเกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 

7. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง 
และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ 
อ.สายบุรี ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และการท่องเที่ยว 

8. สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจานวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มาตรฐานบรรจุ
ภัณฑ์ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด 

9. ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรคที่เป็นปัญหาของชุมชน
โดยเฉพาะปัญหาอนามัยแม่และเด็ก พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและ
ภาคใต ้โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 

10. การขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียน
ภาษาไทยไม่คล่อง ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนๆ และการหาความรู้เพ่ิมเติม 
สาเหตุส าคัญ คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรงวุฒิทางการศึกษา 

11. ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  ขาดการบูรณ
การระหว่างส่วนราชการ และการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่
เป็นมาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล มาตรการในการดึงดูดนักลงทุนขาดแผนการดาเนินงาน และการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นักลงทุนขาดความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 

12. ปัญหาการขาดแคลนน้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 
11.55 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก 

13. ขาดความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขนส่งทางน้ า 
14. ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอ 

หนองจิก อ าเภอยะรัง และอ าเภอสายบุรี โดยเฉพาะเยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึน 
15. การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังมี

น้อยทาให้การตื่นตัวและปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจากัด โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือ
ชุมชน 
 

1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด 
- โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ 

ส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
1. การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียน และโลกอาหรับเอ้ือต่อการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม 
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2. นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก 3 บวก 6 และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆท าให้ความ
ต้องการทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิม เนื่องจากการเพ่ิมของประชากรมุสลิมทั่ว
โลก โดยในปี 2553 โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ 1,600 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 ซึ่งคาดว่าภายในอีก 
20 ปี หรือปี 2573 จ านวนประชากรมุสลิมจะเพ่ิมขึ้นถึง 600 ล้านคน หรือร้อยละ 35 หรือคิดเป็นจ านวน 
2,200 ล้านคน 

3. นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพ้ืนที ่

4. ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนสามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก 

5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ 
ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน 

6. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี 
เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์     
ฮาลาล และบริการฮาลาล 

7. แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และ
จากสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทาการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ 

8. การเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน และชุมชนมีมากขึ้น ทาให้โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัตตานีสามารถท าได้ง่ายขึ้น 

9. การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิต
ของจังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน 

10. การเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออกชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทาให้เกิดความสะดวกใน
การเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาว
จีน 

11.การมีระบบการตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP,ISO9001,
มกอช,มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักท่ีกระทรวงที่เก่ียวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ด าเนินการ
ให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็น 

12. เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการทางานร่วมกับเครือข่ายของ
จังหวัดเพ่ือการเฝูาระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 

- ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

1. การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย 
2. ข้อจากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอ้ืออานวย ต่อ

การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. มีปัญหาน้ามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว 
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4. รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันในระดับปฏิบัติ และการบูรณ
การเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม 
อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

5. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า ทาให้รายได้เกษตรกรไม่แน่นอน 
6. นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการน าเสนอข่าวสาร 
7. ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทาให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อ

ความเสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้
คุณภาพ 

8. การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทาให้ต้องมีการน าเข้า
วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้อง
ใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด  
ใกล้เคียง เช่น สงขลาที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีทาให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานดังกล่าวมากขึ้น 
 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 
 

1.วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความม่ันคงในการดารง
ชีวิต 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends ) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความส าคัญ

กับการนาความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ 
ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic ) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับ
ความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning ) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็น
แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของ
ประชาชน แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ หมายถึง การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมกับการผลิต (GAP) และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดและสามารถเป็นวัตถุดบิปูอนโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเพียงพอ ได้แก่ ผลผลิตสัตว์น้า ข้าว ไม้ผล
และพืชทางเลือกใหม่ๆ เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 
และเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 

แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนาปรัชญา วิถีปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาล มาใช้เป็นธงนา (Flagship ) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยการนาหลักคิดในการผลิตและดาเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด  ซึ่ง
เป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของ 
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คนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชน
ท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก  
(Major Product ) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ (Niche Market) โดย
มีเปูาหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรีและบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด 

ความมั่นคงในการด ารงชีวิต หมายถึงประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่
อยู่อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่
อบอุ่นและอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขั้นพ้ืนฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็น
พ้ืนที่ที่ประชาชนในจังหวัดและประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัย และวางใจ 
 

2. เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ 
2.1 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดมีคุณภาพในระดับสินค้าส่งออก เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและ 

ต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท 
2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.6 

และ 2.8 
2.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า 85,648 บาทต่อปี 
2.4 ชุมชนสามารถลดจานวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80 ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด 
2.5 ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 มิติของการประเมินจากกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1 ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก (น้ าหนักร้อย

ละ 30) 
3.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร 

(น้ าหนักร้อยละ 30) 
3.3 สร้างความม่ันคงในการดารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

(น้ าหนักร้อยละ 20) 
3.4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน (น้ าหนักร้อยละ 

20) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 
 

1. เป้าประสงค์ 
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
 

2. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมาณผลิตผลทางการเกษตร 5 10 10 15 
2.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต 
ที่ดีและเหมาะสม (GAP) (พืช,ปศุสัตว์,ประมง) 

5 5 5 5 

 

3. กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรได้จัดลาดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร

รองรับการส่งออกและการแข่งขัน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างผลิตผลทางการเกษตรส่งออก ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตและฐาน

ทรัพยากรให้เอ้ือต่อการเกษตรและการพ่ึงตนเองทางการผลิตของเกษตรกร 
3) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ

วิสาหกิจชุมชน 
4) ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาด

ผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก 
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ 

TOWSMatrix ดังนี้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเพื่อเพ่ิมปริมาณและ 
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้าชายฝั่งและการปศุสัตว์ 

น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
และส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพ
ทางการตลาดตลอดจนขยายผลโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และส่งเสริมการท า
การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดหา
แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า และบังคับใช้กฎหมายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมส่งเสริม
การพ่ึงตนเองทางปัจจัยการผลิต 

ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการวาง 
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

ปรับระบบการผลิต เพ่ิมทางเลือกใหม่เพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านการผลิตและการตลาด 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร 
 

1.เป้าประสงค์ 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจาหน่ายเพิ่มขึ้น 

 

2.ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
1.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
สินค้าแปรรูปจากการเกษตร 

10 12 14 16 

2.จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่า 2 3 4 5 
 

3. กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมได้จัดลาดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) เพ่ิมผลิตภาพแรงงานคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มี

ขีดความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
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2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานฮาลาล 

3) สร้างแบรนด์และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรทั้งใน
และต่างประเทศ 

4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต
และลดตน้ทุนการผลิตสินค้า 

5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการลงทุน 
 
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix ดังนี้ 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 
ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 

- ส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ในวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือ 
ขยายตลาดออกสู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก 
-เพ่ิมผลผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย บน 
ความถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ให้
ได้รับการยอมรับ เพ่ือรองรับตลาดมุสลิมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นความ
เข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
- จากจุดแข็งของจังหวัดปัตตานีที่ประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตที่เป็นอยู่
ของจังหวัดปัตตานีจึงอยู่ที่ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั้ง ไทย พุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน 
ประกอบกับโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงเกิดการส่งเสริมให้
ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ให้เป็นอุตสาหกรรมฮาลาล 
เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมุสลิม และ
โลกอาหรับต่อไป 

- พัฒนาการผลิตสินค้าฮาลาล ให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 
- ให้รัฐใช้มาตรการในการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต 
เช่นการลดหย่อนอัตราค่าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
ภาษี ในการเก็บสินค้าห้องเย็น เพ่ือแก้ปัญหาวัตถุดิบ
ขาดแคลนให้สามารถมีสินค้ารับรองการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี ปูอนผลผลิตได้ทั้งในประเทศ
และนอกประเทศอย่างเพียงพอ 
- ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
สาหรับการจัดหาแหล่งทุน และเพ่ิมมาตรการในการ 
ลงทุน 
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ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 

- ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือ
กระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในจังหวัด อย่างมี
ความเชื่อมั่น 
- เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ขอต่ออายุตรา
เครื่องหมายฮาลาลให้คณะกรรมการอิสลามแห่ง
ประเทศไทยลดหย่อนอัตราค่าต่ออายุในปีถัดไป 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
น่าลงทุน 

พัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล ให้ความรู้ด้านการตลาด 
และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
- พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการตลาด พร้อม
ทั้งจัดหาตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
-การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และผู้ที่
จะเข้ามาลงทุนในจังหวัดปัตตานี 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความม่ันคงในการดารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ 
 

1.เป้าประสงค์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย สามารถดารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุข และมี 
ความเชื่อมั่นต่อรัฐ 

2.ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี 2557-2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัย 

80 85 90 95 

2.ร้อยละของจานวนหมู่บ้านสีขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 70 80 90 100 
3. ร้อยละของประชากรมีองค์ความรู้และทักษะทางภาษาเพ่ือ
สื่อสารในประชาคมอาเซียนและสากล 

65 70 75 80 

4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
30,000 บาท/คน/ปี ลดลงปีละ 

20 20 20 20 

 
3.กลยุทธ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลาดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณาการของการพัฒนาสู่สันติสุข 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ 

จังหวัด 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน เพ่ือการสร้างคุณภาพชีวิต 

ความมั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่าทัน 
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4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และลดปัญหาของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
5) จัดระบบการส่งเสริมปูองกันและรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการท างาน การพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงใน

การดารงชีวิต 
7) พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักภารกิจร่วม พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix ดังนี้ 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
1.บูรณาการการปฏิบัติงานกาลังทุกภาคส่วนในการ
ปูองกันปราบปรามทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
2.นากระบวนการด้านศาสนามาสนับสนุนมาตรการ
ในการปูองกันการเผยแพร่ระบาดในชุมชน เยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงและผู้เข้ารับการบาบัด 
3.ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีความ
ตระหนักและเฝูาระวังชุมชนของตนเอง 
4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปิดเสรี
ของประชาคมอาเซียน 
5.ส่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุวัฒนธรรมระดับชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
7.ส่งเสริมให้มีเวทีพหุศาสนาวัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
8.ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ด้าน
การช่วยเหลือเยียวยาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่
กลุ่มเปูาหมายในเชิงบูรณาการ 
9.ก าหนดเป็นวาระจังหวัดในด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปูาหมายแก่ส่วน
ราชการทุกส่วนนาไปสู่การปฏิบัติ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวง 
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐกับประชาชน 
2.อานวยความเป็นธรรมให้กับทุกฝุายอย่างเสมอ 
ภาค 
3.จัดหาอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถในการค้นหา 
ตรวจสอบยาเสพติดมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.ประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงในการ 
สกัดกั้นปัญหาร่วมของพ้ืนที่ 
5.ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน 
การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ิมข้ึน 
6.สร้างเครือข่ายในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเปูาหมายสามารถ 
พ่ึงตนเอง 
7.จัดระบบประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 
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ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ในทางบวกของ
จังหวัดในเชิงรุก 
2.เสริมสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ระหว่างรัฐกับสื่อมวลชนทุกแขนง 
3.รณรงค์มุ่งเน้นให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มได้รับรู้
และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยที่ร้ายแรงของยาเสพติด 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมปูองกันแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย 
5.สร้างกระแสสังคม เพ่ือให้คนในสังคมมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
6.ปลูกจิตสานึกแก่เด็กและเยาวชนในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในสังคม และให้เป็นค่านิยมของจังหวัด 
7.บูรณาการกิจกรรมสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ร่วมกัน 

1.เพ่ิมทักษะในการปูองกันตนเองและท่ีตั้งโดยให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.บูรณาการกาลังและอุปกรณ์ทุกภาคส่วนในการ 
ตั้งด่านตรวจสกัดก้ันยาเสพติด 
3.สร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวและมีจิตสานึก
ร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาท่ีดี 
4.จั ด ระบบการ ให้ ค ว ามช่ ว ย เหลื อประชากร
กลุ่มเปูาหมายอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน 
ในพ้ืนที่ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 
 

1.เป้าประสงค์ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ 
 

2.ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี 2557- 2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
1.จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  และใช้ประโยชน์ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

50/50 50/20 50/20 50/20 

2.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

2 2.5 3 3.5 

3.รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพ่ิมขึ้น ไม่
น้อยกว่า 1% ของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 

1 1 1 1 

4.อัตราการว่างงานจากค่าเฉลี่ยของคนว่างงานในปีที่ผ่านมาของ 
จังหวัดปัตตานีลดลง ปีละ 5% 

5 5 5 5 
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3.กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลาดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง

สร้างงานสร้างรายได ้และเพ่ิมหมู่บ้านพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม 
3) พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix ดังนี้ 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS 
Matrix 

ทิศทางเชิงรุก(s+o) ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o) 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ 
หลากหลายของจังหวัดให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เศรษฐกิจ 
และสังคม ผ่านกลไกเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง 
ประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม 
2)พัฒนานวัตกรรมโดยใช้ความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือที่ 
เชี่ยวชาญมีความโดเด่นมีเอกลักษณ์ของตนเองและ 
เพ่ิมช่องทางการตลาดโดยประชาคมอาเซียนเข้ามา 
รองรับ 
3) เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารให้มีความเข้าใจ 
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตและ 
อัตลักษณ์ของชุมชน 
4) ขยายผลชุมชนต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม การจักการท่องเที่ยว และการจักการ 
ภัยพิบัต ิ

1) พัฒนาศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวสากล 
ให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงจังหวัดที่มีด่านชายแดน 
(ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) 
2) บูรณาการฐานข้อมูลนวัตกรรมทุกระดับเชื่อมโยง 
ไปสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือรองรับการพัฒนา
นวัตกรรม 
3) ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรม 
4) บูรณการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและภัยพิบัติ โดยการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
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ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T) ทิศทางเชิงรับ(w+T) 
1) สร้างความเชื่อม่ันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิง 
บวกและเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้มีการเดินทางมา 
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน 
2) พัฒนานวัตกรรมให้โดดเด่นมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง 
สร้างลิขสิทธิ์เฉพาะและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
3) สร้างความเข้าใจโดยการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 
แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่างระหว่างวัฒนธรรมแก่ 
ชุมชน 
4) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัย 
คุกคามจากมนุษย์และธรรมชาติ 

1) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
ของบุคลากรโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
2) สร้างความร่วมมือระหว่างคู่แข่งทางการค้าโดย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ระหว่างชุมชนต่างวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ศักยภาพและโอกาสทีเอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัด จังหวัดปัตตานีจึงขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ของจังหวัดปัตตานีที่ได้ก าหนดไว้ คือ  
ด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นภาคการเกษตร และภาคการประมง สาหรับภาคการเกษตรได้มีการส่งเสริม

การปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ทดแทนพืชของเดิมที่มีปัญหาด้านราคา และนาระบบโซนนิ่งสินค้าเกษตรมาสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สาหรับการประมงมีการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่  เพ่ือให้
จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ การขุดลอกร่องน้าปัตตานี เพ่ืออานวยความสะดวกให้เรือประมงเชิง
พาณิชย์ขนาดใหญ่รองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านสังคม จังหวัดปัตตานีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามจานวนร้อยละ 87.25 ของจานวน
ประชากรทั้งหมด โดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซ่ึงมีแหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป พร้อม
ทั้งมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของภาคประชาชนแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้าน ชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์รวมทั้งกลุ่มของผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนหลายสาขา เช่น บูดู ข้าว
เกรียบ หมวกกะปิเยาะฮิญาบหรือผ้าคลุมศีรษะ เป็นต้น มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรียนรู้ที่ฟาร์ม จริงที่บ้าน ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
จังหวัดปัตตานีได้สนับสนุนงบประมาณในด้านดังกล่าวอย่างเต็มท่ี 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปัตตานีมีการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาแหล่ง
น้ าและคุณภาพน้ ามีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาชายเลนโดยชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง มีการสร้างแหล่ง
อาศัยของสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติและสร้างแหล่งอาศัยน้ า และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
โดยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีประกาศภัยแล้วอย่างทั่วถึง 

ด้านความม่ันคงในการดารงชีวิต มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองปัตตานีเพื่อการพัฒนาและความมั่นคง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการจราจร 
(ในเขตเมือง) ไม่ว่าจะเป็นถนนและการติดตั้งแสงสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย มีการ
ขยายผลการด าเนินงานตามแนวคิดทุ่งยางแดงโมเดลให้กับอ าเภออ่ืน ๆ และการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ พร้อมทั้งติดตาม เยียวยา ผู้ที่ได้รับ 
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ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรูปแบบของตัวเงิน และความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือ
ตอบวิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดปัตตานี 

ศักยภาพของท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี ประจาปี 2560 
1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 

 

จุดแข็ง (Strength ) 
1. ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์รวมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ 
4. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอ้ืออานวยต่อการพัฒนา 
5. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับที่หลากหลาย 
6. มีวัตถุดิบและแหล่งผลิตพร้อมที่จะแปรรูป เช่น อาหารทะเล ผลไม้ ยางพารา ฯลฯ 
7. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และเชิงพหุวัฒนธรรม 
8. เป็นเมืองที่มีอารยธรรมและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เป็นที่รู้จักของนานาชาติ 
9. เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ตอนบนและประเทศชายแดน 
10. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการบริการจัดการที่ดีในเชิงประเด็น ที่ส าคัญ เช่น ด้านการ

จัดการขยะแหล่งน้า แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน นาร้าง นาเกลือ 
4. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
5. ขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
6. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่และไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการปูองกันและ 

ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างจริงจัง 
7. ประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้

ในสิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
8. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยกันเอง 
9. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วน ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่าง

แท้จริง 
10. ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เป็น 

อุปสรรคต่อการพัฒนา 
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11. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ท่ัวถึง 
12. ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
13. ขาดการจัดการสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP 
14. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพและการนาแผนพัฒนาไปสู่การพัฒนาทุกระดับ

ตรงตามวิถีชีวิต 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 
2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทาให้เกิดความหวาดระแวงของ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ 
2. นโยบายที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
3. นโยบายการกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามแผน 
4. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
5. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
6. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออานวยต่อการให้การบริการประชาชน 
7. การระบาดของยาเสพติดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้าสู่พ้ืนที่ 
8. รัฐจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
9. ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน (นักการเมือง,ทหาร, ต ารวจ) 
10. ภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง

ทั่วถึง 
11. ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น 

 

        2. วิสัยทัศน์  
“ เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น บริหารจัดการอย่างเสมอภาคและทั่วถึงสร้างสังคมสันติสุข สู่ประชาคม
อาเซียน” 
 

        3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 50 แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทางการเกษตร 
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ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดกลางจาหน่ายสินค้า 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
แนวทางท่ี 7 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP 
แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
แนวทางท่ี 9 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 10 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการประหยัด การออม และลดหนี้สินในระดับ 

ครัวเรือน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และ นอกระบบทุกระดับ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมี

นิสัยรักการเรียน 
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมนาความรู้เกิด

ภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคม 
แนวทางท่ี 7 ส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูพัฒนา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 
แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
แนวทางที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางที่ 10 ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบาบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางท่ี 11 ส่งเสริมการปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี 12 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน 
แนวทางท่ี 13 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกกาลังกาย และกิจกรรม 

นันทนาการ 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 5 ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวทุกประเภท 
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แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมกระบวนการติดตามและประเมินผลของหน่วยงานแบบมีส่วนร่วม 

แนวทางท่ี 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้นการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

แนวทางท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า 

ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
แนวทางท่ี 3 จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
แนวทางท่ี 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
แนวทางท่ี 5 จัดทาผังเมืองและผังต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางท่ี 1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
แนวทางท่ี 4 จัดทาระบบกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบาบัดน้าเสีย 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
แนวทางที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดสันติสุข 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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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 าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7  ด้าน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 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 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

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 
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 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนาม
กีฬา  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
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 

 

7. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
สันติสุข 
7.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพ
ในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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 2.3 เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.ชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
  3.นักกีฬามีความเป็นเลิศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดแีก่ต าบล 
  4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
  5.ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
  6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
  7.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  1.ชุมชนมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
  2.ร้อยละ 90 ของประชาชนยึดมั่นในศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
  3.ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความรู้เรื่องศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
  4.ร้อยละ 10 ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  5.การบริหารจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดร้อยละ 100 
  6.ร้อยละ 80 ของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อบต. 
  7.ในเขต อบต.มีโครงการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80 
  9.ร้อยละ 70 ของประชาชนในพ้ืนที่มี่ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในต าบล 
  10.ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นท่ีรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย 
  5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อชุมชน 
  6.ประชาชนในพื้นท่ีด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพ่ือ
การบริโภคและการจ าหน่วย ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
  3.พัฒนาฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 
  4.ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น 
  5.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
  6.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบโครงสร้างพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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  7.พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดท าระบบก าจัดขยะและจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8.ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
 

  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
  3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  4.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่มีอย่างยั่งยืน 
  5.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
ความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   

  2.8 แผนงาน 
  1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3.แผนงานการศึกษา 
  4.แผนงานสาธารณสุข 
  5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6.แผนงานเคหะและชุมชน 
  7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9.แผนงานการเกษตร 
  10.แผนงานงบกลาง 
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 2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ 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 าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
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 
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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  ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหาร
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
ทีม่ีความส 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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต 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
มั่งคงแขง็แรง  

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 

 

 

 



-111- 

 

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  

 

 

 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐ ปี 

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข็งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางสังคม 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การเสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน 
มนุษย ์

การสร้างความ 
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 

ในสังคม 

การสร้างความ 
เข้มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติมโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง 
ความมั่งคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนา 

ประเทศสู่ความ 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ 

ในภาครัฐการ 
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐานและ 
ระบบ 

โลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจยั 
และนวัตกรรม 

การพัฒนา 
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 
เพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ้นค่ายางพาราและ

การตลาดอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลคา่เพิ่ม
และสอดคล้องกับความต้องการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทาง
การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 

สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสิ้นค้าแปรรูปจาก

การเกษตร 

สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนและสร้างความเชื่อมมั่นที่มีตอ่รัฐ 

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้นา่อยู ่เป็นแหล่ง
งาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

พัฒนาและเสริมความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

พัฒนาการกีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้าง 

สันติสุข 

แบบ ยท. 01 
-113- 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตาม
แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
3.ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
4.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
ควบคุ่กับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการและการตลาด 
5.รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการประหยัดและลด
หนี้สินในระดับครอบครัว 

1.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
สถานศึกษาศาสนสถานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านความคิดและมี
นิสัยรักในการเรียน 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เด็กเยาวชนและประชาชนให้มี
คุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
ปัญหาทางสังคม 
5.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
6.สง่เสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สถาบันครอบครัว 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
คุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทัว่ไป 
9.ส่งเสริมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการกีฬาการออกก าลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ 
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้าง
และปรับปรุงสนามกีฬา 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
องค์กร 
2.ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
4.พัฒนาและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาส่งเสริมระบบ
ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน
ขององค์กรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซ่ียน 

1.ก่อสร่าง บุกเบกิ ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
ระบบชลประทานขนาดเล็กและ
ท่าเทียบเรือ 
2.จัดให้มีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 
3.ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภคและระบบ
ประปา 

1.คุ้มครองดุแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีจิตส านกึในกา
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
และเมือง 
4.ด้านการจัดท าระบบก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถและมีศักยภาพใน
การสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตลอดถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

พัฒนาและเสริมความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

พัฒนาการกีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้าง 

สันติสุข 

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งพา 

ตนเองได้ 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และคุณภาพชวีิต
ประชาชนดีขึ้น 

นักกีฬามีความเป็นเลิศ
และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี

แก่ต าบล 

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและการมีส่วนรว่ม

ของทุกฝ่าย 

ประชาชนได้รับบริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

มีความอุดมสมบูรณ์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

-114- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

6.การศึกษา 
 

1.การศาสนา
วัฒนธรรม
และ 
นันทนการ 

1.เคหะและ
ขุมชน 

2.เคหะและ
ชุมชน 

2.บริหารงานทั่วไป 
 

2การเกษตร 

1.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนการ 
 
2.สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
3.งบกลาง 
 
4.สังคมสงเคราะห์ 
 
5.สาธารณสุข 
 

1.บริหารงานทั่วไป 
 

2.การศึกษา 

3.เคหะและชุมชน 
 

4.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

ผลผลิต
โครงการ 

จ านวน 28
โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 8 
โครงการ/
กิจกรรม 

จ านวน 25 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 67 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 12 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 20 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 13 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 60 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 34 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 126 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 9 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 40 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 9 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 65 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 24 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 16 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน 14 
โครงการ/กิจกรรม 
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3.การรักษาความ
สงบภายใน 

จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐ ปี 

ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข็งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางสังคม 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

การเสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน 
มนุษย ์

การสร้างความ 
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ า 

ในสังคม 

การสร้างความ 
เข้มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติมโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง 
ความมั่งคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนา 

ประเทศสู่ความ 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ 

ในภาครัฐการ 
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐานและ 
ระบบ 

โลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีวิจยั 
และนวัตกรรม 

การพัฒนา 
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 
เพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ้นค่ายางพาราและ

การตลาดอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลคา่เพิ่ม
และสอดคล้องกับความต้องการ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทาง
การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก 

สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสิ้นค้าแปรรูปจาก

การเกษตร

สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนและสร้างความเชื่อมมั่นที่มีต่อรัฐ 

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้นา่อยู ่เป็นแหล่ง
งาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตาม
แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
3.ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ
4.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
ควบคุ่กับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการจัดการและการตลาด 
5.รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการประหยัดและลด
หนี้สินในระดับครอบครัว 

1.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
จัดการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
สถานศึกษาศาสนสถานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านความคิดและมี
นิสัยรักในการเรียน 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เด็กเยาวชนและประชาชนให้มี
คุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
ปัญหาทางสังคม 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการกีฬาการออกก าลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ 
2.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้าง
และปรับปรุงสนามกีฬา 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมสวัสดิการและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
องค์กร 
2.ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
4.พัฒนาและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาส่งเสริมระบบ
ประชาสัมพันธก์ารด าเนินงาน
ขององค์กรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซ่ียน 

1.ก่อสร่าง บุกเบกิ ปรับปรุง 
บ ารงุรักษาทางคมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
ระบบชลประทานขนาดเล็กและ
ท่าเทียบเรือ 
2.จัดให้มีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 
3.ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภคและระบบ
ประปา 

1.คุ้มครองดุแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีจิตส านกึในกา
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
และเมือง 
4.ด้านการจัดท าระบบก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดสันติสุข 
3.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถและมีศักยภาพใน
การสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตลอดถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ ตันหยงดาลอจะเป็นต าบลแห่งสันติสุข ประชาชนมีชีวิตอย่างพอเพียง ยึดมั่นในศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดี 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาและเสริมความเข้มแข็ง 
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

พัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

พัฒนาการกีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้าง 

สันติสุข 

ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งพา 

ตนเองได้ 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และคุณภาพชวีิต
ประชาชนดีขึ้น 

นักกีฬามีความเป็นเลิศ
และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี

แก่ต าบล 

การบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและการมีส่วนรว่ม

ของทุกฝ่าย 

ประชาชนได้รับบริการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

เป็นมิตรกับชุมชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

แบบ ยท.02 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน *** 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
 
 

กลยุทธ ์
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5.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งของชุมชนและ
สถาบันครอบครัว 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
คุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทัว่ไป 
8.ควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดตลอดถึง
การบ าบัดรักษาฟื้นฟูทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพ
ติด 
8.ส่งเสริมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

6.การศึกษา 
 

1.การศาสนา
วัฒนธรรม
และ 
นันทนการ 

4.สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1.เคหะและ
ขุมชน 

2.เคหะและ
ชุมชน 

2.บริหารงานทั่วไป 
 

2การเกษตร 

1.การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนการ 
 
2.สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 
3.งบกลาง 
 
4.สังคมสงเคราะห์ 
 
5.สาธารณสุข 
 

1.บริหารงานทั่วไป 
 

2.การศึกษา 
 

3.เคหะและชุมชน 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
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3.แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือ
ระหว่าง



3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู ่และ
เป็นแหล่ง
สร้างงาน
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

1.พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 

1.พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 

ประชาชนมี
ศักยภาพมี
รายได้
เพียงพอ
สามารถ
พึ่งพา
ตนเองได้ 

ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

50 50 50 50 ปีละ 50 
ครัวเรือน 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างงานสร้าง
อาชีพให้กบั
ประชาชนในท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝึกอบรมอาชีพอาชีพ
เสริมรายได้สร้างความ
มั่นคงของครอบครัว 
-ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ฝึกอบรมอาชีพสตรี
ต าบลตันหยงดาลอ 
-หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ฝึกอบรมการท าปุย๋
ชีวภาพ 
-จัดซื้อวัสดุการเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

ประชาชนมี
ความรู้
ความเข้าใจ
เกษตร
ทฤษฏีใหม ่

5 5 5 5 ปีละ 5 หมู่บ้าน 2.ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและปศุ
สัคว์ตามแนวเกษตร
ทฤษฏีใหม่สู่นิคม
อุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล 

-เผยแพร่ความรู้ด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์
ตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
(หอกระจายขา่ว,แผ่น
พับ) 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู ่และ
เป็นแหล่ง
สร้างงาน
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

1.พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 

1.พัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก้ไข
ปัญหา
ความ
ยากจน 

ประชาชนมี
ศักยภาพมี
รายได้
เพียงพอ
สามารถ
พึ่งพา
ตนเองได้ 

ประชาชน
ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

3.ส่งเสริมโครงการ
ตามพระราชด าร ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯและพระ
ราชเสาวนีย ์

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

 

ประชาชน
เข้าใจ
ระบบ
สหกรณ์ 

50 - 50 - 
 

ปีละ 50 คน 4.ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนควบคู่
กับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการและการตลาด 

-อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัระบบสหกรณ์ 

ส านักปลัด กองคลัง 
 

ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง 

3 3 3 3 รณรงค์ให้
ความรู้ปีละ 3 
ครั้ง 

5.รณรงค์ให้ความรู้
เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การประหยัดและลด
หนี้สินในระดับ
ครัวเรือน 

-หอกระจายข่าวไร้สาย ส านักปลัด กองคลัง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

การเรียน
การสอน
เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

6 6 6 6 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ศพด.และ
โรงเรียนปีละ 6 
แห่ง 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบทกุ
ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สนับสนุนวัสดุทาง
การศึกษา(จัดซื้อวัสดุ
ทางการศึกษา) 
-สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็กนักเรียน 
-สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสถานศึกษา
(อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.ตือระ) 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศดม.ตอหลัง) 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ศดม.จาบังโตะ
กู) 
-อุดหนุนส่วนราชการ
อาหารกลางวันโรงเรียน 
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่
-ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมขน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ชุมชนมี
แหล่ง
เรียนรู ้

8 8 8 8 จัดซื้อสื่อเรียนรู้
ต่างๆ ปีละ
จ านวน 8 แห่ง 
 

2.ส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทสถานศึกษา 
ศาสนสถานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ห้องสมุด อบต.ประจ า
มัสยิด 
-ห้องสมุด อบต.ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

เด็กกล้า
แสดงออก
และมีนิสัย
รักในการ
เรียน 

3 3 3 3 ด าเนินการปีละ 
3 โครงการ 
 

3.ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กเยาวชนมีสว่น
ร่วมในการแสดงออก
ด้านความคิดและมี
นิสัยรักในการเรียน 
 

-แข่งขันทักษะส าหรับ
เด็กเล็ก 
-วันเด็กแห่งชาต ิ
-กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ
เด็กเล็ก 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

เด็กเยาวชน
มีคุณธรรม
จริยธรรม 

1 1 1 1 ด าเนินการปีละ 
1 โครงการ 
 

4.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนให้มี
คุณธรรมน าความรู้
เกิดภูมิคุ้มกันปัญหา
ทางสังคม 
 

-ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ศาสนา 
ประเพณี
ศิลปวัฒนธ
รรมได้รับ
การฟื้นฟู
สืบไป 

5 5 5 5 มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟูพัฒนา
ศาสนาศิลป
วัฒนาธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปีละ 5 
โครงการ 
 
 

5.ส่งเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูพัฒนา ศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

-ก่อสร้างก าแพงรั้วกโูบร์
โต๊ะปอนอ สูง 2 เมตร 
ยาว 34 กวา้ง 37 
เมตร 
-รอมฏอนสัมพันธ ์
-ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-อาซูรอสัมพันธ ์
-เมาลิดสัมพันธ ์
-อุดหนุนส่วนราชการ 
(ที่ท าการปกคอรง
อ าเภอยะหริ่ง) 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ชุมชนมี
ความรู้รัก
สามัคคี 

4 4 4 4 ด าเนินการปีละ 
4 โครงการ 

6.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสถาบัน
ครอบคร้ว 
 

-สานฝันวยัใสครอบครัว
อบอุ่น 
-ฝึกอบรมเผยแพร่
ประชาธิปไตย 
-ครอบครัวสุขสันต์
เตรียมความพร้อมกอ่น
แต่งงาน 
-ปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

 

 

 

 

-125- 
 



 

ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลด้าน
สังคม
เคราะห์ 

7 7 7 7 ประชาชนใน
ต าบลได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครอบคลุ่ม 
7 
กลุ่มเปูาหมาย
ทุกป ี

7.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการคุ้มครอง
เด็กสตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป 
 

-เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นบนหลกัคุณธรรม
จริยธรรม 
-จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ระดับหมู่บ้านและต าบล 
-สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
-สนับสนุนเบี้ยความ
พิการ 
-ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอาย ุ
-ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
-วันผู้สูงอาย ุ
-เยี่ยมบา้นและมอบ
ปัจจัยยังชีพแก่ผูพ้ิการ 
ผู้ปุวยติดเตียง ผู้ปวุย
โรคเร่ือรัง 
-ช่วยเหลอืผู้ปรบสบภยั
พิบัติ 
-สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
-หนูน้อยยิ้มสวย 
-จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

           -ประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและ
ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความ
พิการและผู้ปวุยเอดส ์
-ใส่ใจผู้พิการ 
-ใส่ใจผู้สูงอาย ุ
-ให้ความรู้ยาสามัญ
ประจ าบา้น 
-ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน
ด้านสวัสดิการสังคม 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เขอืมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ยาเสพติด
ได้รับการ
แก้ไข 

100 100 100 100 เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วม
โครงการด้านยา
เสพติดกับ 
อบต.ปีละ 100 
คน 

8.ควบคุมและปูองกัน
การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดตลอดถึง
การบ าบัดฟื้นฟูทั้ง
ด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพ
ติด 
 

-ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้า
รับการบ าบัดฟื้นฟ ู
-เด็กและเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 
-ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

2.พัฒนา
คนและ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ชุมชนมี
ความ
เข้มแข็ง
และ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับการ
ดูแลด้าน
สังคม
เคราะห์ 

7 7 7 7 ประชาชนใน
ต าบลได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครอบคลุ่ม 
7 
กลุ่มเปูาหมาย
ทุกป ี

9.ส่งเสริมการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
 

-จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์/การแพทย ์
-สุขภาพเคลื่อนที่ 
-ส่งเสริมการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ 
-ปูองกันโรคเอดส์ 
-โรงเรียนปลอดโรค 
-ประชาสัมพันธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3..สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้าง
ความเขื่อ
มั่นที่มีต่อ
รัฐ 
 

3.
พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ
และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

3.
พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ
และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

นักกีฬามี
ความเป็น
เลิศและ
สร้าง
ภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ต าบล 

เด็ก 
เยาวชน
และ
ประชาชน
ทั่วไปสนใจ
การกีฬา 

5 5 5 5 ด าเนินการปีละ 
5 โครงการ 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย
และกิจกรรม
นันทนาการ 
 

-แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
-จัดซื้อวัสดุกีฬา 
-แข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก 
-อุดหนุนการแข่งขัน
กีฬาและกรีฑาอ าเภอ
ยะหริ่ง 
-กีฬายาวิเศษ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

 

นักกีฬามี
ทักษะด้าน
การกีฬา 

1 1 1 1 ด าเนินการปีละ 
1 โครงการ 

2.ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านการกีฬา  
สู่ความเป็นเลิศ 

-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

 
สนามกีฬา
ได้
มาตรฐาน 

1 2 1 2 ด าเนินการอยา่ง
น้อยปีละ 1 
โครงการ 

3.ส่งเสริมสนับสนุน
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา 

-ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา อบต. 
-ก่อสร้างสนามกีฬาใน
ร่ม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3..สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เขือมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
 
 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และการมี
ส่วนร่วมทุก
ฝุาย 
 

บุคลากรมี
ความรู้
ความ 
สามารถ 
 

85 90 95 100 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
บุคลากร อบต.
ได้รับการ
ส่งเสริม
สวัสดิการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
 

1.ด้านการส่งเสริม
สวัสดิการและการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายใน
องค์กร 
 

-ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 
-จัดส่งบุคลากรอบรม
สัมมนา (3 ส่วน
ราชการ) 
-ฝึกอบรมบุคลากรของ 
อบต. 
 
 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

70 80 90 100 ความพึงพอใจ
ของการ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทุกป ี
 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 

-จัดหาวัสดุส านักงาน 
-จัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
-จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร ์
-จัดหาวัสดุไฟฟูาและ
วิทย ุ
-จัดซื้อวัสดุพาหนะและ
ขนส่ง 
-จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
-จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
-จัดซื้อวัสดุต่างๆ 
 
 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชา่ง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3..สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เขอืมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และการมี
ส่วนร่วมทุก
ฝุาย 
 

การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 

70 80 90 100 ความพึงพอใจ
ของการ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทุกป ี
 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 

-บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
-บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 
-จัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
-จัดครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3..สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เขือมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และการมี
ส่วนร่วมทุก
ฝุาย 
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และการมี
ส่วนร่วมทุก
ฝุาย 
 

การ
บริหารงาน
เป็นไป
อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ 

70 80 90 100 ความพึงพอใจ
ของการ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทุกป ี
 

3.พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

-ประเมินความพีงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 
-จัดการเลือกตั้งของ 
อบต. 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่ดี 

70 80 90 100 ความพึงพอใจ
ของการ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทุกป ี
 

4.พัฒนาและสร้าง
ระบบการให้บรกิารที่
ทันสมัย รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

-จัดท าแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
-ปรับปรุงดูแลเว็ปไซต์ 
อบต. 
-จัดท าปาูย
ประชาสัมพันธ์เสียภาษี
ประจ าป ี
-ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
-อบต.พบปะประชาชน 
-จัดท าแผนพัฒนา 
อบต.และแผนชุมชน 
-ออกบริการจัดเก็บภาษ ี

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

           -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
นอกพื้นที ่
-จ่ายเบี้ยความพิการ
นอกพื้นที ่
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

3..สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เขือมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

4.ด้าน  
การบริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐที่ดี
และการมี
ส่วนร่วมทุก
ฝุาย 
 

ประชาชน
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

70 80 90 100 ความพึงพอใจ
ของการ
ให้บริการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ของทุกป ี
 

5.พัฒนาส่งเสริม
ระบบประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ
องค์กรรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

-ศูนย์ข้อมูลขา่วสาร  
อัฉริยะ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

2.สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
และขยาย
ช่องทาง
การตลาด
ผลิคภัณฑ์
ฮาลาลและ
สิ้นค้าแปร
รูปจาก
การเกษตร 
4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 
 

5.ด้าน  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

5.ด้าน  
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชน
ได้รับ
บริการ
โครงสร้าง
พื้นที่ดี 
 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน 

4 4 4 4 ด าเนินโครงการ
ปีละ 4 
โครงการ 

1.ก่อสร้างบุกเบิก
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน
เขื่อน ระบบระบาย
น้ า ระบบชลประทาน
ขนาดเล็กและท่า
เทียบเรือ 

1.ก่อสร้างถนน คสล. 
2.บุกเบิกถนนผิวจราจร
ดินลูกรัง 
3.ก่อสร้างคูระบายน้ า 
4.วางท่อปูนระบายน้ า 
5.ขุดลอกทางระบายน้ า 
6.ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
7.ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอันเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. 
8.ก่อสร้างก าแพง
ปูองกันตลิ่ง 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน 

2 2 2 2 ด าเนินโครงการ
ปีละ 2 
โครงการ 

2.จัดให้มีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

1.ขยายเขตไฟฟาู 
2.ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
3.ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน 

1 1 1 1 1 หมู่บ้าน 3.ก่อสร้างปรับปรุง
แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

1.ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบบาดาล
ขนาดกลาง ม.1 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 
 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เป็น
มิตรกับ
ชุมชน 
 

ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่
ได้รับการ
ดูแล 

25 25 25 25  มีจ านวน
อาสาสมัครปีละ 
25 คน 

1.คุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.อาสาสมัครชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ในพื้นที่ 

5 5 5 5 ด าเนินการปีละ 
5 โครงการ 

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการร่วมกันอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.มาเก็บขยะกันเถอะ 
3.ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขยีว 
4.รักษ์น้ า รักปาุ รัก
แผ่นดิน 
5.มาเก็บขยะกันเถอะ 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

1 1 1 1 ด าเนินการปีละ 
1 ครั้ง 

3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทาง 
2.ปรับพื้นที่พร้อมถม
ดิน ม.1 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

4.พัฒนา
ชุมชนและ
ท้องถิ่นให้
น่าอยู่และ
เป็นแหล่ง
สร้างรายได้
แก่ชุมชน 
 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

6.ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เป็น
มิตรกับ
ชุมชน 
 

ชุมชนมี
สิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

- - 2 - ด าเนินการปี 
2563 จ านวน 
2 โครงการ 

4.การจัดท าระบบ
ก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

1.จัดซ้ือยานพาหนะ
และขนส่ง(ระบรรทุก
ขยะ) 
2.จัดซ้ือถังขยะ 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เช่ือมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
 

เปูาประสงค์ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย  
ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย 

 
 

กลยุทธ ์

 
 

ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
หน่วย

สนับสนุน 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

3.สร้าง
ความมั่นคง
ในการ
ด ารงชีวิต
ของ
ประชาชน 
สังคมและ
สร้างความ
เช่ือมั่นที่มี
ต่อรัฐ 
 

7.ด้าน
ความมั่นคง
และ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

7.ด้าน
ความมั่นคง
และ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

3 3 3 3 ด าเนินการปีละ 
3 โครงการ 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านการ
รักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ตั้งด่านตรวจเพื่อสกัด
กั้นและเฝูาระวังในพื้นที ่
2.รณรงค์ลดอุบัติเหตุ(ปี
ใหม่,สงกรานต์) 
3.รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
(รายอ) 
 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2 2 2 2 ด าเนินการปีละ 
2 โครงการ 

2.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดสันติสุข 

1.ฝึกอบรมประชาชนใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
2.อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดปัตตานี
(ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดปัตตานี) 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

ชุมชนมี
ความสามา
รถในการ
ปูองกันกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

2 2 2 2 ด าเนินการปีละ 
2 โครงการ 

3.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ความสามารถและมี
ศักยภาพในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยัตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อนในท้องถิ่น 

1.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
2.ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 
3.รู้เท่าทันสาธารณภัย
เบื้องต้น 
4.จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า 
5.จัดซ้ือครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

1.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.การเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

2 พัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
2.การด าเนินงานอ่ืน 

1.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1.3 สังคมสงเคราะห์ 
1.4 สาธารณสุข 
1.5 การศึกษา 
2.1 งบกลาง 
 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 
 

1.1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

4 การบริหารจัดการที่ดี 1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ 
สังคม 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
2.1 การศึกษา 
2.2 เคหะและชุมชน 
2.3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐาน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1 เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
1.2 เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

7 ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

1.บริหารทั่วไป 
 
 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.1 บริหารงานทั่วไป 
1.2 การรักษาความสงบ
ภายใน 
2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย 

จะต้องติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
 

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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่ 1 การกากับการจัดท 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 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง    หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอ ยะหริ่ง  จังหวัด   ปัตตานี 

ประเด็นการประเมิน 

 
มีการ

ด าเนินงาน 
 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

/ 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

/ 
 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

/ 
 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/ 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /  

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   ( ) ชาย    ( ) หญิง 
๒. อ ายุ  ( ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ( ) ๒๐-๓๐ ปี    ( ) ๓๑-๔๐ ปี 

( ) ๔๑-๕๐ ปี  ( ) ๕๑-๖๐ ปี    ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 
๔. อ าชีพหลัก ( ) รับราชการ   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

( ) รับจ้าง   ( ) นักเรียนนักศึกษา   ( ) เกษตรกร 
( ) อ่ืนๆ ระบุ .............................................................. ....................... 

 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินง านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินง านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประช าชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒. มีการประช าสัมพันธ์ให้ประช าชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประช าชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔. มีการรายงานผลการด าเนินง านของโครงการ/กิจกรรมให้ประช า
ชนทราบ 

   

๕. การเปิดโอกาสให้ประช าชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙. ประโยชน์ที่ประช าชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   ( ) ชาย    ( ) หญิง 
๒. อายุ  ( ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ( ) ๒๐-๓๐ ปี    ( ) ๓๑-๔๐ ปี 

( ) ๔๑-๕๐ ปี  ( ) ๕๑-๖๐ ปี    ( ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา  ( ) ประถมศึกษา   ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

( ) ปริญญาตรี  ( ) สูงกว่าปริญญาตรี  ( ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ   ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

( ) รับจ้าง   ( ) นักเรียนนักศึกษา   ( ) เกษตรกร 
( ) อ่ืนๆ ระบุ .............................................................. ....................... 

 
ส่วนที ่๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน 
พัฒนาแลแสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยให้คะแนน
เต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 

แบบที่ ๓/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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๖. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน 
พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
7. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน 
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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8. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
9. หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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10. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
11. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา
ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ของท่านเท่าใด 
 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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