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คํานํา 

  ด้วยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ี
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ภายใต้การกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ไว้ดังนี ้

  “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสองดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้เล็งเห็นความจําเป็นและความสําคัญเก่ียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จึงจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้ึน ซึ่งถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทําประชาคมท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-264) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทาง            
การจัดทํางบประมาณประจําปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร             
ส่วนตําบลเกาะเปาะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้าน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน 
    หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะเปาะเหนือ 
    หมู่ท่ี 2  บ้านเกาะเปาะใต ้
    หมู่ท่ี 3  บ้านใหม่ 

 ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 1 ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอหนองจิก ละติจูดท่ี 6.811795 ลองติจูดท่ี  
101.206442 ตําบลเกาะเปาะ มีเนื้อท่ีประมาณ 4,125 ไร่ หรือ 10.48 ตารางกิโลเมตร โดยท่ีตั้งห่างจาก
ท่ีว่าการอําเภอหนองจิก ประมาณ 8 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานี ประมาณ  8  กิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี ้

  ทิศเหนือ จด ตําบลดอนรัก 
  ทิศใต ้  จด ตําบลปุโละปุโย 
  ทิศตะวันออก จด ตําบลลิปะสะโง 
  ทิศตะวันตก จด ตําบลปุโละปุโย และ ตําบลตุยง 

 
 



 

2 

 

      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
              สภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เหมาะกับการทํา
การเกษตร เช่น ปาล์มน้ํา  ยางพารา  มะพร้าว  ข้าวเจ้า  เป็นต้น และพ้ืนท่ีบางส่วนมีลําคลองตุยงไหลผ่าน 
ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลเกาะเปาะ ในวัยทํางานจะไม่อยู่ในพ้ืนท่ีเพราะต้องออกจากหมู่บ้านไปประกอบ
อาชีพรับจ้างนอกพ้ืนท่ี   

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
             ภูมิอากาศโดยท่ัวไปของตําบลเกาะเปาะ ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ 

   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่วงว่างของ             
ฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะร้อนจัด
ท่ีสุดในเดือนเมษายน และ พฤษภาคม แต่ไม่ร้อนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล 
กระแสลมและไอน้ําจากทะเลทําให้อากาศคลายความร้อนไปมาก 

      ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซ่ึงเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้มีฝนตกท่ัวไป และในช่วงฤดู
ฝนยังมีร่องความกดอากาศต่ําปกคลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงทําให้มีฝนตกมากและเนื่องจากเป็น
จังหวัดท่ีอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่านอ่าวไทย 
ทําให้จังหวัดนี้มีฝนตกมากในช่วงฤดูหนาว คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคมอีกช่วงหนึ่งด้วย           
จึงนับว่าจังหวัดนี้มีฤดูฝนท่ียาวนาน 

      ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเหนือซึ่งเย็นและแห้งแล้งจากประเทศจีน                  
พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลงท่ัวไปและมีอากาศหนาวเย็นแต่เนื่องจากจังหวัดปัตตานี              
อยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้อุณหภูมิจึงลดลงเลก็น้อยเป็นครั้งคราว อากาศจึงไม่สู้จะหนาวเย็นมากนัก
และตามชายฝั่งจะมีฝนตกท่ัวไป 

1.4  ลักษณะของดิน 
    โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ เป็นท่ีราบลุ่ม ลักษณะของเนื้อดินจะมีความแตกต่างกันไปจึงเหมาะ

แก่การปลูกพืชท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสม ซึ่งลักษณะของดินของหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 จะเป็นดินเหนียว
ปนทรายค่อนข้างอุ้มน้ํา จะเหมาะแก่การทํานามากกว่าปลูกพืชประเภทอ่ืน หากจะปลูกยางพาราหรือปาล์ม
ต้องมีการยกร่องก่อน ส่วนหมู่ท่ี 3 ดินจะเป็นลักษณะดินร่วน คือมีดินทราย และดินเหนียวปนแต่ไม่มากนัก 
ซึ่งเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชล้มลุก และพืชอายุสั้น เช่น พริก ผักสวนครัว  เป็นต้น 

     1.5 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
     แหล่งน้ําในตําบลเกาะเปาะ เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ 1 สาย เรียกว่าคลองตุยง ไหลผ่าน หมู่ท่ี 1 

บ้านเกาะเปาะเหนือ หมู่ท่ี 2 บ้านเกาะเปาะใต้ และหมู่ท่ี 3 บ้านใหม่ ซึ่งอาณาเขตติดต่อระหว่างตําบลตุยง 
และ ตําบลดอนรัก นอกจากนี้มีแหล่งน้ําท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเป็นบ่อน้ําตื้น 1 บ่อ  คลองระบายน้ํา 1 แห่ง และ
ระบบประปา 6 แห่ง  
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     1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้    

  ในเขตตําบลเกาะเปาะไม่มีป่าไม้ธรรมชาติ    

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง  
    องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ยกฐานะจากสภาตําบลเกาะเปาะเป็นองค์การบริหาร     
ส่วนตําบลเกาะเปาะ เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2542 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตําบล เล่ม 116  ตอนพิเศษ 82 ง ราชกิจจานุเบกษา 15 ตุลาคม 2542 หน้า 3 แบ่งเขต
ปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
   หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะเปาะเหนือ 
   หมู่ท่ี 2  บ้านเกาะเปาะใต้ 
   หมู่ท่ี 3  บ้านใหม่ 

     2.2 การเลือกตั้ง 
    จากการสํารวจการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2555  ดังนี ้

   การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

จํานวนผู้มีสิทธ ิ 1,677 คน    
จํานวนผู้มาใช้สิทธ ิ 1,455 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.76 
จํานวนบัตรด ี 1,329 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.34 
จํานวนบัตรเสีย  119 บัตร คิดเป็น ร้อยละ 8.18 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตร คิดเป็น รอ้ยละ 0.48 

  
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

จํานวนผู้มีสิทธ ิ 1,675 คน    
จํานวนผู้มาใช้สิทธ ิ 1,454 คน คิดเป็น ร้อยละ 86.81 
จํานวนบัตรด ี 1,389 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.53 
จํานวนบัตรเสีย  56 บัตร คิดเป็น ร้อยละ 3.85 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 9 บัตร คิดเป็น ร้อยละ 0.62 
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3. ประชากร 
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

 

 ช่ือบ้าน 
ประชากร(คน) 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะเปาะเหนือ 392 416 808 161 
หมู่ท่ี 2   บ้านเกาะเปาะใต้ 656 668 1,324 265 
หมู่ท่ี 3   บ้านใหม่ 656 842 1,646 148 

รวม 1,852 1,926 3,778 574 

(ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  กันยายน  พ.ศ.2559) 

    3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

 

กลุ่มอายุ 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 18 ป ี 507 500 1,007 
อายุ 18 – 60 ป ี 1,088 1,074 2,162 
อายุมากกว่า 60 ป ี 257 350 607 

รวม 1,852 1,924 3,776 

(ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  กันยายน  พ.ศ.2559) 

4. สภาพทางสังคม 

      4.1 การศึกษา 
   สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขต พื้น ที ่ก า ร ศึกษ าปัตต านี เขต 1 จํานวน  2  แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2                  
ตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 27 คน                  
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์   ตั้ งอยู่ห มู่ ท่ี  3  ตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี                            
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 11 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล                 
เกาะเปาะ จํานวน 1 ศูนย์ (1 ห้องเรียน) ตั้งอยู่ ท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ  หมู่ท่ี 2 ตําบลเกาะเปาะ                 
อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน ีและมีโรงเรียนตาดีกา จํานวน 4 แห่ง ซึ่งสรุปในรูปตารางดังนี ้
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สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ โรงเรียนตาดีกา 

1. โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะเปาะ 1. โรงเรียนตาดีกานรูุลสลาม  
    บ้านเกาะเปาะเหนือ  หมู่ท่ี 1 

  1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา     - จํานวนผู้ปฏิบัติหน้าท่ี   25  คน 
      ดูแลเด็ก 

    - จํานวนครู            6    คน 

    - จํานวนครู             2     คน     - จํานวนห้องเรียน         1    ห้อง     - จํานวนห้องเรียน    7    ห้อง 
    - จํานวนห้องเรียน     2     ห้อง     - จํานวนนักเรียน         25   คน     - จํานวนนักเรียน    79    คน 
    - จํานวนนักเรียน     42    คน  ผู้รับผิดชอบ : 089-9746583 (อิหม่าม) 

             นางตายียะห์   มะยูโซะ 
  1.2 ระดับประถมศึกษา  2. โรงเรยีนตาดีกานูรุลฮูดา         

    บ้านกําปงปูลา  หมู่ท่ี 1 
    - จํานวนครู           12     คน      - จํานวนครู           8   คน 
    - จํานวนห้องเรียน     6     ห้อง      - จํานวนห้องเรียน   6   ห้อง 
    - จํานวนนักเรียน   209    คน      - จํานวนนักเรียน   75   คน 
  1.3 ระดับมัธยมศึกษา  ผู้รับผิดชอบ :   

         นายอับดุลรอยัม   ดือราแม 
    - จํานวนครู           13     คน  3. โรงเรียนดาดีกานูรุลฮีดายะห์   

    บ้านมะพร้าวต้นเดียว  หมู่ท่ี 2 
    - จํานวนห้องเรียน      3    ห้อง      - จํานวนครู             6    คน 
    - จํานวนนักเรียน    114    คน      - จํานวนห้องเรียน     5    ห้อง 
2. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย ์      - จํานวนนักเรียน    79    คน 
  2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้รับผิดชอบ :   

              นายอับดุลวาฮับ  จิเตะ 
    - จํานวนครู            2     คน  4. โรงเรียนตาดีกากําปงบารู        

    บ้านใหม่  หมู่ท่ี 3 
    - จํานวนห้องเรียน    2     ห้อง      - จํานวนครู            6    คน 
    - จํานวนนักเรียน     27     คน      - จํานวนห้องเรียน    6    ห้อง 
  2.2 ระดับประถมศึกษา      - จํานวนนักเรียน    65   คน 
    - จํานวนครู            9     คน  ผู้รับผิดชอบ :   

                 นายอิสมาแอ  มามะ 
    - จํานวนห้องเรียน    7     ห้อง       
    - จํานวนนักเรียน  105     คน   
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 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ จํานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ตําบลเกาะเปาะ                 

อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน ี จํานวนบุคลากร  5  คน  ดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายสมัคร   แวเด็ง ผอ.รพ.สต.เกาะเปาะ 
2 นางสาวสุบายมะห์   คาเร็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3 นางสาวเจะฟาตีฮะห์   เจะและ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
4 นางสาวแวดะห์   แวอาแซ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 4.3 อาชญากรรม 
  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชนซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมาก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะก็ได้ดําเนินการป้องกันการ
เกิดเหตุดังกล่าว โดยความร่วมมือจาก ประชาชน  ฝ่ายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันเหตุอย่างถูกวิธี
นํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะมีการเฝ้าระวังและมีการทํางานเป็นทีมโดยการประชุมของ

คณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน เพ่ือสรุปปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านมีการรายงานยอดผู้ค้า ผู้เสพ และ           
ร่วมวางมาตรการป้องกันไม่ให้ระบาดเพ่ิมข้ึน โดยทีมงานฝ่ายปกครองเฝ้าระวังแหล่งม่ัวสุม หากพบเจอจะ
เรยีกมาพูดคุยตักเตือนหากพบว่ายังคงกระทําอีกก็แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเข้าทําการจับกุม เรียกผู้เสพ ผู้ปกครองมา
คุยมาตักเตือน นอกจากนี้มีการจัดเวรยามจากฝ่ายปกครองเพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามารับซื้อ
สิ่งเสพติดในหมู่บ้าน และมีการแจ้งให้ชุดปราบปรามลงพ้ืนท่ีบ่อยๆ เพ่ือเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง  

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์  ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง  
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง    
ลําดับท่ี รายละเอียด หมู่ท่ี 1 (สาย) หมู่ท่ี 2 (สาย) หมู่ท่ี 3 (สาย) 

1 สะพานไม้ - - - 
2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2 - 
3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 9 3 
4 ถนนลาดยาง 2 - 3 
5 ถนนหินคลุก 2 2 1 
6 ถนนลูกรัง 3 3 6 

   5.2 การไฟฟ้า 
หมู่ท่ี จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า                        

(หลังคาเรือน) 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

(จุด) 
1 161 50 
2 265 76 
3 148 77 

รวม 574 203 

                     *** ข้อมูลเดือนกันยายน 2559 *** 

   5.3 การประปา 
 มีระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสว่นตําบลเกาะเปาะ  จํานวน 6 แห่ง  ดังนี ้
หมู่ท่ี ชื่อประปา ครัวเรือนใช้น้ํา 

(หลัง) 
ปริมาณการใช้น้ําประปา 

(เฉลี่ย ลบ.ม./วัน) 
1 บ้านเกาะเปาะเหนือ 88 1,355 
 บ้านกําปงปูลา 46 706 
2 บ้านกํานัน   130 1,937 
 บ้านบาโง    46 602 
 บ้านมะพร้าวต้นเดียว   60 868 
3 บ้านใหม่ (บ้านผู้ใหญ่กาเดร์) 122 1,558 

   5.4 โทรศัพท์ 
  - ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะส่วนใหญ่ใช้ช่องการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 
  - โทรศัพท์สาธารณะไม่มี 
 - โทรศัพท์/โทรสาร ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จํานวน  1  หมายเลข  
0-7333-0891   
  - องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีจุดให้บริการ ระบบอินเตอร์เนต็  ระบบ wifi ฟร ี
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   5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีใกล้ท่ีสุดสามารถขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ได้ทันท่วงที ได้แก่ ท่ีทําการไปรษณีย ์          
หนองจิก ตั้งอยู่ท่ี อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  มีระยะทางห่างจากตําบลเกาะเปาะ ประมาณ 8 กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

    6.1 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร ได้แก่ ทํานา ปลูกอ้อย ปลูกพริก ปลูกผัก                  

ปลูกปาล์ม  ปลูกยางพารา ส่วนท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัว และอาชีพรับจ้างท่ัวไปนอกพ้ืนท่ี   
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชนิดพืช 
สถานท่ี 
เพาะปลูก 

พื้นท่ี 
(ไร่) 

ร้อยละ 
พื้นท่ี 

รวมท้ังตําบล 
พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ (ไร่) 

1 ยางพารา หมู่ท่ี 1     191.99 17.46 605.51 55.07 
  หมู่ท่ี 2 388.52 35.34   
  หมู่ท่ี 3 25.00 2.27   
2 ปาล์มน้ํามัน หมู่ท่ี 1 96.60 8.78 253.46 23.05 
  หมู่ท่ี 2 29.11 2.65   
  หมู่ท่ี 3 127.75 11.62   
3 ข้าว หมู่ท่ี 1 4.00 0.36 129.49 11.78 
  หมู่ท่ี 2 104.27 9.48   
  หมู่ท่ี 3 21.22 1.93   
4 มะพร้าว หมู่ท่ี 1 13.41 1.22 53.29 4.84 
  หมู่ท่ี 2 17.01 1.54   
  หมู่ท่ี 3 22.87 2.08   
5 ผลไม้อ่ืนๆ หมู่ท่ี 1 2.03 0.18 39.07 3.55 
 (มะนาว, กล้วย, หมู่ท่ี 2 13.34 1.21   
 มะละกอ) หมู่ท่ี 3 23.72 2.16   
6 พืชไร่ต่างๆ        หมู่ท่ี 1 - - 11.5 1.04 
 (อ้อย , ข้าวโพด) หมู่ท่ี 2 2 0.18   
  หมู่ท่ี 3 9.5 0.86   
7 พืชผักต่างๆ หมู่ท่ี 1 0.24 0.02 7.06 0.64 
 (พริก , ถ่ัวฝกัยาว) หมู่ท่ี 2 2.29 0.21   
  หมู่ท่ี 3 4.53 0.41   

รวม 1,099.38 99.97 

*** ข้อมูลจากการปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ป ี2559 (กรมส่งเสริมการเกษตร)  โดย เกษตรอําเภอหนองจิก ***   
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     6.2 การประมง 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ชนิดปลา บ่อ จํานวน 

1 นายนิเซ็ง   นิดือมอง ปลาดุก บ่อดิน 2   บ่อ 

2 นายตูแวปารินอ   นิซา ปลาดุก บ่อดิน 1   บ่อ 

3 นายไซดอามะ   ไซดอูเซ็ง ปลาดุก บ่อดิน 1   บ่อ 

4 นายบอราเฮง  อาแว ปลาดุก บ่อดิน 1   บ่อ 

     6.3 การปศุสัตว์ 
 
ลําดับท่ี ชนิดสัตว ์ หมู่ท่ี 1 (ตัว) หมู่ท่ี 2 (ตัว) หมู่ท่ี 3 (ตัว) รวม 
1 โคเนื้อ     
   1.1 โคพ้ืนเมือง      
         - เพศผู้ 21 31 11 63 
           - แรกเกิดถึงโคสาว 10 18 11 39 
           - ตั้งท้องแรกข้ึนไป 26 40 19 85 

   1.2 โคพันธุ์และโคลูกผสม      
         - เพศผู้ 4 9 2 15 
           - แรกเกิดถึงโคสาว 8 1 2 11 
           - ตั้งท้องแรกข้ึนไป 15 8 4 27 

2 ไก่     
   2.1 ไก่พ้ืนเมือง  554 1,198 688 2,440 
   2.2 ไก่เนื้อ  - - - - 
   2.3 ไก่ไข่  - - - - 
3 เป็ด     
   3.1 เป็ดเทศ  241 600 261 1,102 
   3.2 เป็ดเนื้อ  - - - - 
   3.3 เป็ดไข่  - - - - 
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ลําดับท่ี ชนิดสัตว ์
หมู่ท่ี 1  
(ตัว) 

หมู่ท่ี 2 
(ตัว) 

หมู่ท่ี 3 
(ตัว) 

รวม 

4 แพะ     
   4.1 แพะเนื้อ      
         4.1.1 แพะเนื้อเพศผู้ 31 46 40 117 
         4.1.2 แพะเนื้อเพศเมีย 51 85 88 224 

   4.2 แพะนม      
         4.1.1 แพะนมเพศผู้ - - 2 2 
         4.1.2 แพะนมเพศเมีย - - 2 2 

5 แกะ     
   5.1 แกะเพศผู้  15 41 28 84 
   5.2 แกะเพศเมีย  26 84 64 174 
6 สัตว์อ่ืนๆ     
   6.1 ห่าน  - - - - 
   6.2 นก/สัตว์ปีกสวยงาม  10 15 18 43 
   6.3 นกกรงหัวจุก  10 8 12 30 
   6.4 นกเขา  3 1 4 8 
   6.5 แมวเพศผู้  - - - - 

 

*** ข้อมูลจาก สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอหนองจิก เดือนกันยายน 2559 *** 

     6.4 การบริการ 
  ตําบลเกาะเปาะ มีสถานประกอบการด้านพนิชยกรรมและบริการ ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี รายละเอียด หมู่ท่ี 1 

(แห่ง) 
หมู่ท่ี 2 
(แห่ง) 

หมู่ท่ี 3 
(แห่ง) 

1 ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มหลอด) - 2 - 
2 โรงสีข้าว - 1 - 
3 ร้านซ่อมรถ 2 - - 
4 ร้านขายของชํา 7 9 4 
5 บ้านเช่า - - 1 
6 โรงเรือนเสาสัญญาณดีแทค - 1 - 
7 ร้านขายอาหาร 3 1 - 
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     6.5 การท่องเท่ียว 
  ตําบลเกาะเปาะ ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว แต่ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีได้นําสินค้าออกจําหน่าย  จัดสาธิต

ผลิตภณัฑ์ในสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท้ังในอําเภอหนองจิก  และจังหวัดปัตตาน ี

     6.6 อุตสาหกรรม 
  ตําบลเกาะเปาะ ไม่มีแหล่งการสร้างงานด้านอุตสาหกรรม 

     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  กลุ่มอาชีพตําบลเกาะเปาะ ดังนี ้

 
ท่ี รายช่ือกลุ่ม หมู่ท่ี 1 

(คน) 
หมู่ท่ี 2 
(คน) 

หมู่ท่ี 3 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 สมาชิกกลุ่มประกอบอาหาร – ขนม 20 20 20 60 
2 สมาชิกกลุ่มสตรี ประดิษฐ์ของชําร่วยและ

ขันหมาก 
17 1 3 21 

3 สมาชิกกลุ่มสตรี ปักผ้าคลุมผม   18 10 10 38 
4 สมาชิกกลุ่มเกาะเปาะไข่เค็มสมุนไพร 

(ข้ึนทะเบียน OTOP แล้ว)   
- 26 - 26 

5 สมาชกิกลุ่มน้องใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 3 - - 20 20 

     6.7 แรงงาน 
            ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลเกาะเปาะ  ท่ีมีอายุท่ีอยู่ในวัยแรงนิยมไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังไปทํางานต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เพราะว่าได้รับค่าจ้างท่ีสูงกว่าในประเทศ 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
    องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ แบ่งเขตปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
   หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะเปาะเหนือ นางนารือเมาะ  หะยีสาเมาะ     ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ท่ี 2  บ้านเกาะเปาะใต้  นายยงยุทธ   เสะอุเซ็ง        กํานัน 
   หมู่ท่ี 3  บ้านใหม่  นางสาวรอสาน   เจะอาลี        ผู้ใหญ่บ้าน 
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     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
      1. บ้านเกาะเปาะเหนือ หมู่ท่ี 1  

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร)่ 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา �ในเขตชลประทาน    46   ครัวเรือน 
  4.00      ไร่     340    กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่    7,000   บาท/ไร่ 

�นอกเขตชลประทาน      -    ครัวเรือน 
     -          ไร่       -      กก./ไร่     -       บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา    .     89   ครัวเรือน 
   191.99      ไร่     300    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    7,500   บาท/ไร่ 

สวน  ปาล์มน้ํามัน    .      5    ครัวเรือน 
    96.60       ไร่    1,000    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    6,000   บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว...     .      7    ครัวเรือน 
    13.41      ไร่    1,600    กก./ไร่     4,000  บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 

สวน       -          .     -     ครัวเรือน 
       -        ไร่      -       กก./ไร่       -     บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.3) ทําไร่ � ไร่อ้อย     3    ครัวเรือน 
    1.55       ไร่              กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

� ไร่ข้าวโพด     1     ครัวเรือน 
    2          ไร่    2,000    กก./ไร่     4,500  บาท/ไร่    15,000   บาท/ไร่ 

�  ไร่มันสําปะหลัง          ครัวเรือน 
               ไร่              กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

�  อื่นๆ โปรดระบุ  
     พริกขี้หน ู     . 

 
    5    ครัวเรือน 
   1.8          ไร่    1,000    กก./ไร่    4,000    บาท/ไร่     8,000   บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ �  อืน่ๆ โปรดระบุ  
           -          . 

     -    ครัวเรือน 
     -         ไร่        -     กก./ไร่       -      บาท/ไร่      -       บาท/ไร่ 
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  2. บ้านเกาะเปาะใต้ หมู่ท่ี 2  

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา �ในเขตชลประทาน    46   ครัวเรือน 
  104.27      ไร่     340    กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่    7,000   บาท/ไร่ 

�นอกเขตชลประทาน      -    ครัวเรือน 
     -          ไร่       -      กก./ไร่     -       บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา    .     89   ครัวเรือน 
   388.52      ไร่     300    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    7,500   บาท/ไร่ 

สวน  ปาล์มน้ํามัน    .      7    ครัวเรือน 
    29.11       ไร่    1,000    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    6,000   บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว...     .      7    ครัวเรือน 
    17.01      ไร่    1,600    กก./ไร่     4,000  บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 

สวน       -          .     -     ครัวเรือน 
       -        ไร่      -       กก./ไร่       -     บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.3) ทําไร่ � ไร่อ้อย     3    ครัวเรือน 
    1.55       ไร่              กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

� ไร่ข้าวโพด     1     ครัวเรือน 
    2          ไร่    2,000    กก./ไร่     4,500  บาท/ไร่    15,000   บาท/ไร่ 

�  ไร่มันสําปะหลัง     -     ครัวเรือน 
       -        ไร่      -       กก./ไร่       -     บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

�  อื่นๆ โปรดระบุ  
     พริกขี้หนู      . 

 
    5    ครัวเรือน 
   1.8          ไร่    1,000    กก./ไร่    4,000    บาท/ไร่     8,000   บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ �  อื่นๆ โปรดระบุ  
           -          . 

     -    ครัวเรือน 
     -         ไร่        -     กก./ไร่       -      บาท/ไร่      -       บาท/ไร่ 
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  3. บ้านใหม่ หมู่ท่ี 3  

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา �ในเขตชลประทาน     6    ครัวเรือน 
   21.22      ไร่     340    กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่    7,000   บาท/ไร่ 

�นอกเขตชลประทาน      -    ครัวเรือน 
     -          ไร่       -      กก./ไร่     -       บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา    .     10   ครัวเรือน 
    25.00      ไร่     300    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    7,500   บาท/ไร่ 

สวน  ปาล์มน้ํามัน    .     15    ครัวเรือน 
  127.75       ไร่    1,000    กก./ไร่    20,000  บาท/ไร่    6,000   บาท/ไร่ 

สวน  มะพร้าว...     .      9    ครัวเรือน 
    22.87      ไร่    1,600    กก./ไร่     4,000  บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 

สวน       -          .     -     ครัวเรือน 
       -        ไร่      -       กก./ไร่       -     บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

2.3) ทําไร่ � ไร่อ้อย     6    ครัวเรือน 
    3.55       ไร่              กก./ไร่             บาท/ไร่              บาท/ไร่ 

� ไร่ข้าวโพด     8     ครัวเรือน 
    3.85       ไร่    2,000    กก./ไร่     4,500  บาท/ไร่    15,000   บาท/ไร่ 

�  ไร่มันสําปะหลัง     -     ครัวเรือน 
       -        ไร่      -       กก./ไร่       -     บาท/ไร่       -      บาท/ไร่ 

�  อื่นๆ โปรดระบุ  
     พริกขี้หนู      . 

 
   15    ครัวเรือน 
               ไร่    1,000    กก./ไร่    4,000    บาท/ไร่     8,000   บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ �  อื่นๆ โปรดระบุ  
           -          . 

     -    ครัวเรือน 
     -         ไร่        -     กก./ไร่       -      บาท/ไร่      -       บาท/ไร่ 
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     7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

   ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตรของตําบลเกาะเปาะ สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

 
แหล่งนํ้า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณนํ้าฝน �   

แหล่งนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถงึแหลง่นํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่นํ้าธรรมชาติ 
� 1. แม่น้ํา       
� 2. ห้วย/ลําธาร       
� 3. คลอง 1 �  �   
� 4. หนองน้ํา/บึง       
� 5. น้ําตก       
� 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลง่นํ้าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
� 1. แก้มลิง       
� 2. อ่างเก็บน้าํ       
� 3. ฝาย       
� 4. สระ       
� 5. คลองชลประทาน 1  �  �  
� 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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     7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

   ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ตําบลเกาะเปาะ สรุปได้ตามตาราง
ดังนี ้

 

แหล่งนํ้า ไม่ม ี

ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ �      
4.2 บ่อน้ําตื้นสาธารณะ �      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  �  �   100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค) �      
4.5 แหล่งน้ําธรรมชาต ิ  �  �   
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา 

 ประชากรในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ทุกครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลาม  
100%  จํานวนมัสยิด  5  แห่ง ดังนี ้

 
ท่ี ชื่อมัสยิด สถาน

ท่ีตั้ง 
ชื่ออิหม่าม ชื่อคอเต็บ ชื่อบิหล่าน 

๑ มัสยดิกอเปาะ  
บ้านเกาะเปาะเหนือ   

หมู่ท่ี 1 นายเสะดาโอะ  เสะอุเซ็ง นายทะนงศักดิ ์ หลงหมดั นายเสะตาแมะ  เสะดอเล๊าะ 

๒ มัสยดินูรุลฮูดา   
บ้านกําปงปูลา 

หมู่ท่ี 1 นายยูโซะ  ดือราแม นายเจะอุสมาน  ดือราแม นายลาเต๊ะ  มะมิง 

3 มัสยดินูรุลฮีดายะห ์  
บ้านมะพร้าวต้นเดยีว 

หมู่ท่ี 2 นายหามะ  มีนา นายสุดิง   ตาเฮ นายแวนุเซ็ง  บือราเฮง 

4 มัสยดิอัลอามีน  
บ้านบาโง 

หมู่ท่ี 2 นายสาเหะอาดา  สาเหะอามัด นายเสะอาแม  เสะอาล ี นายสุหลง  เสะอาล ี

5 มัสยดิกําปงบาร ู  
 บ้านใหม ่

หมู่ท่ี 3 นายสะมะแอ  มามะ นายสาการียา  ดอเลาะ นายเจะแว  ลาเตะ 
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8.2 ประเพณีและงานประจําปี 

       1. การกวนขนมอาซูรอ   
 เป็นประเพณีพ้ืนบ้านของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม คําว่า "อาซูรอ" เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง

วันท่ี ๑๐ ของเดือนมูฮรอม อันเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับ ชาวบ้านนิยมกวนขนมอาซูรอกันในเดือนนี้ จึง
เรียกกันว่า ขนมอาซูรอ 

 ขนมอาซูรอ เริ่มด้วยการท่ีเจ้าภาพประกาศเชิญชวนนัดหมายให้ผู้คนรู้กันท่ัวว่าจะกวนขนม  อาซูรอ 
ท่ีไหน เม่ือใด พอถึงวันกําหนดนัด ชาวบ้านก็จะช่วยกันนําอาหารดิบ อันเป็นเครื่องปรุงชนิดต่างๆ มารวมกัน 
ผู้คนจะมามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสามารถของเจ้าภาพผู้เชิญชวน เม่ือได้ของมามากพอแล้วก็จะช่วยกัน
กวน เครื่องปรุงท่ีสําคัญประกอบด้วย  

1. เครือ่งแกง มี ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ผังชี ยี่หร่า 
2. ข้าวสาร  
3. เกลือ น้ําตาล กะทิ  
4. อ่ืนๆ เช่น มัน กล้วย (หรือผลไม้อ่ืนๆ) เนื้อ ไข่ ส่วนประกอบท่ีเหลือจะให้อะไรก็ได้ ขอให้

เป็นสิ่งท่ีรับประทานได้เท่านั้น 

       2. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน    
 มาจากภาษาอาหรับว่า "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษา หมายถึงการละ การงด         

การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เช่น การละความชั่ว ยับยั้ง สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากอารมณ์ฝ่ายต่ํา           
ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วมสังวาสระหว่างรุ่งสาง 
จนตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก เหลวไหล ไร้สาระ เว้นจากการประพฤติชั่ว ท้ังโดยลับและเปิดเผย 
ถือปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้ทรงกําหนดไว้โดยให้ควบคุม พร้อมท้ังมือ เท้า หู ตา 
ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกส่วน มิให้ใช้ไปในทางไร้สาระ การถือศีลอดได้ปฏิบัติกันมาในรูปแบบต่างๆ กัน บางพวก
อดอาหารตลอดวัน บางพวกงดเพียงครึ่งวัน บางพวกบริโภคอาหารหนักแต่ไม่ดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มอ่ืนๆ และ
บางพวกงดบริโภคเนื้อสัตว์ แต่สําหรับอิสลามการถือศีลอด หมายถึง การอดอาหารเครื่องดื่ม การเสพเมถุน 
อดกลั้นทําความชั่วทุกชนิด แม้เพียงนึกคิด ตั้งแต่รุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้าในเดือนรอมฎอน และได้ปฏิบัติกัน
มาจนตราบเท่า ทุกวันนี้ การถือศีลอดเป็นการทดลอง และฝึกหัดร่างกาย ให้รู้จักอดกลั้น ให้รู้จักสภาพ        
อันแท้จริงของผู้ท่ีอัตคัดขัดสน ทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นการ ขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพ้น
จากอํานาจ ใฝ่ต่ํา และมีคุณธรรม 

      3. วันเมาลิด  
   เป็นคําเรียกย่อๆ ของเมาลิดนบี แปลว่า การเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเดือนแห่งการประสูติของ
ท่านศาสดามูหัมมัด (ซ.ล.) วันเมาลิดของทุกปีจะตรงกับวันท่ี ๑๒ เดือนรอบีอุล-เอาวัล (เดือนท่ี ๓ ตามปฏิทิน
ฮิจเราะห์ศักราช) งานเมาลิดเริ่มด้วยการเชิญโต๊ะครู อิหม่าม ผู้รู้ศาสนา มาร่วมกันอ่านชีวประวัติของ                
ท่านนบีมูหัมมัด (ซ.ล.) เรียกว่าการอ่านบัรซัญญี เม่ืออ่านจบแล้วทุกคนจะร่วมกันขอดุอาร์ (ขอพร)               
จากพระเจ้าและมีการเลี้ยงอาหารสําหรับผู้มาร่วมงาน งานเมาลิดส่วนใหญ่จะจัดท่ีมัสยิด แต่หากบุคคลใดจะ
จัดงานเมาลิดท่ีบ้านของตนก็สามารถจัดได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล 
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      4. วันฮารีรายอ  
 ประเพณีวันฮารีรายอ หรืองานฉลองการเลิกถือศีลอด ประเพณีวันฮารีรายอ เป็นประเพณีท่ีจัดข้ึน

ภายหลังการชําระล้างกายใจให้บริสุทธิ์จากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน มุสลิมจะมีการเฉลิมฉลองและงานรื่น
เริงประจําปี ซึ่งในรอบหนึ่งปีมุสลิมจะมีวันการฉลองรื่นเริง ๒ ครั้ง คือ วันอีดิ้ลฟิตรี (รายอปอซอ)  และ         
วันอีดิ้ลอัฎฮา (รายอฮายี ) วันอีดิ้ลฟิตรี  รื่นเริงรับวันใหม่ หลังใจกายบริสุทธิ์  ตรงกับวันข้ึน ๑ คํ่า             
เดือนเชาว์วาล  (เดือน ๑๐ ของปฏิทินอิสลาม) วันนี้ถือเป็นวันออกบวช  หลังจากท่ีมุสลิมถือศีลอด (ปอซอ) 
มาแล้วในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา ๑ เดือน ดังนั้นเม่ือพ้นจากการถือศีลอด ก็จะมีงานเฉลิมฉลอง คือ                   
วันอีดี้ลฟิตรี หรือ วันรายอปอซอตามภาษามลายูถ่ิน  ซึ่งในวันนี้จะเป็นวันท่ีมุสลิมมีความรื่นเริงโดยจะเห็น
รูปแบบลักษณะเฉพาะพิเศษในวันนี้ คือ เสียงตักบีร (เชิญชวนละหมาด) ตั้งแต่ช่วงกลางคืนท่ีมีการเห็น              
ดวงจันทร์คืนรายอ จนกระท่ังเช้าก่อนละหมาดรายอ  ตามแนวทางท่านศาสดามูฮํามัด (ซ.ล.)  ให้มีการอาบน้ํา
สุหนัตวันรายอ ผู้ ท่ีมีรายได้ มีการแจกข้าวสารฟิตเราะห์แก่คนยากจน การแจกสิ่งของ  เงิน แก่เด็กๆ                
และในวันนี้ท่านจะได้เห็นความสวยงามและหลากหลายของแพรพรรณ  เนื่องด้วยมุสลิม ทุกคนจะแต่งกาย
ด้วยชุดท่ีดีท่ีสุด ความบาดหมางท่ีเคยมีระหว่างกันจะต้องมีการลบเลือนให้หายไปด้วยการสลามขอโทษกับทุก
คนต่อความผิดท้ังท่ีเรารู้และไม่รู้ ผู้ท่ีเป็นเพ่ือนญาติพ่ีน้องจะมีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กัน พร้อมรับประทาน
อาหารพ้ืนเมืองท่ีหลากหลาย เช่น “ตูป๊ะ” (ข้าวเหนียวต้ม) จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งการรวมตัวและวันท่ีมี
ความสุขของมุสลิมท่ัวโลก 

      5. การเข้าสุนัต   
 ประเพณีการเข้าสุนัต (มาโซะยาวี) ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้  การเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรม               
ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของมุสลิมถือกันว่ามุสลิมท่ีแท้จริงต้องเข้าสุนัต ถ้าไม่เข้าถือว่าเป็นคนมุสลิมท่ีไม่สมบูรณ์ไม่
บริสุทธิ์แม้จะมีภรรยา ภรรยาก็รังเกียจ พิธีเข้าสุนัตจะกระทําระหว่างอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 
๑๖ ปี การเข้าสุนัต คือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกเพ่ือให้สะดวกในการรักษาความ
สะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเงื่อนไขของการละหมาด  ในการทําพิธีเข้าสุนัตเจ้าภาพนิยมจัดเลี้ยงอาหารเชิญ
แขกมาร่วมพิธ ี การเข้าสุนัตคราวหนึ่งจะมีเด็กผู้ชายร่วมสุนัตประมาณ ๕-๑๐ คน ทุกคนต้องเตรียมผ้าขาวม้า
คนละ ๑ ผืน ใช้สําหรับนุ่งหลังการเข้าสุนัตแล้ว  

พิธีเข้าสุหนัตหญิงนั้น หมอตําแยจะเอาสตางค์แดงมีรู วางรูสตางค์ตรงปลายกลีบเนื้อซึ่งอยู่ระหว่าง
อวัยวะเพศของทารกหญิงแล้วใช้ มีดคมๆหรือปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อส่วนนั้นให้ เลือดออกมา                     
ขนาดแมลงวันตัวหนึ่งกินอ่ิม เป็นอันเสร็จพิธ ี

      6. ดีเกฮูลู      
ดีเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงในสมัยก่อนคนเก่าคนแก่ กําเนิดของดีเกฮูลูเกิดข้ึนท่ีบ้านกายูบอเกาะ

(บ้านจือนาแร) หมู่บ้านกายูบอเกาะ ปัจจุบันอยู่ท่ีอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ดีเกฮูลูมีการโหมโรงเครื่องรํามะนา (เรียกว่า ตาโบ๊ะ) และเพลงปันตง ดีเกฮูลูรวมเพลงอะไรก็ได้ ท่ีทํา
ให้เกิดความสนุกสนาน จบเพลงแล้วมีกาโระ (การโต้ตอบ)  เป็นเรื่องๆ จบด้วย วาบูแล  คําว่า "วา" แปลว่า 
ว่าว "บูแล" แปลว่า วงเดือน รวมกันแล้วแปลว่า ว่าววงเดือน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดีเกฮูลู คําว่า "ดีเก"                

 



 

19 
 

คนไทยท่ัวๆ ไปเรียกว่า ลิเก  คําวา "ฮูลู" แปลว่า ใต้ เพราะฉะนั้น ดีเกฮูล ูจึงแปลว่า ลิเกของภาคใต้ ถ้าเพลง    
ท่ีร้องจบด้วยคําว่า "วาบูแล" เป็นอันว่าจบเพลง 

เครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบในการเล่นดีเกฮูลู  มีท้ังหมด  8  ชิ้น คือ 

ลําดับท่ี ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษามลายู จํานวน 

1 รํามะนาใหญ ่ บานอร์อีบ ู 1 ลูก 

2 รํามะนาเล็ก บานอร์อาเนาะ 1 ลูก 

3 ฆ้อง โฆ่ง 1 ใบ 

4 ฉิ่ง อาเนาะอาแย 1 คู่ 

5 ฉาบ กายูตือโป๊ะ 1 คู่ 

6 โม่ง ม่อง 1 วง 

7 ขลุ่ย ปูลิง 1 เลา 

8 ลูกแซด เวาะลอมา 1 คู่ 

 ดีเกฮูลู ในสมัยก่อนเจ้าเมืองรามัน เจ้าเมืองปัตตานี เรียกว่า 7 หัวเมือง ใช้ดีเกฮูลูสําหรับทําพิธ ี             
ในงานใหญ่ๆ ส่วนในปัจจุบันใช้ในงานแสดงต่างๆ  ปัจจุบันตําบลเกาะเปาะ  มีคณะดีเกฮูลู จํานวน                
1 คณะ คือคณะ ซือรีบูฆาญอ  นําโดย นายเสะมามุ  เสะดือรานิง ก่อตั้งเม่ือปี  2550  มีจํานวนสมาชิก   
20 คน ซึ่งได้ทําการแสดงในงานต่างๆ  และล่าสุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนด้าน  เก่ียวกับด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

      7. สิละ    
สิละ คือ การแสดงการต่อสู้ คําว่า สิละ เข้าใจว่าจะมาจากภาษาสันสกฤตท่ีหมายถึง การส่งเสริม

ความซื่อสัตย์ เพราะผู้ท่ีเรียนวิชาสิละต้องปฏิญาณว่าจะใช้วิธีนี้ป้องกันตนเองเท่านั้น ไม่ข่มเหงรังแกใคร  
กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 400 ปี มาแล้ว โดยมีกําเนิดท่ีเกาะสุมาตรา แต่เดิมนั้นไม่ค่อยมีแบบแผนอะไร             
มากนัก เพราะเป็นการเล่นอย่างหนึ่ง โดยมิได้มุ่งหมายจะต่อสู้กันอย่างจริงจัง ปรากฏว่าในพิธีแต่งงาน         
จะมีการแสดงสิละอยู่ด้วย เรียกว่า สิละมีดาน คือ สิละข้าวเหนียว ซึ่งในบางท้องถ่ินก็ใช้ในการหม้ัน             
ก่อนแต่งงาน 

ผู้แสดงสิละจะใช้มือเปล่าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลวมๆ โพกผ้าบนศีรษะ และจะเริ่มด้วยการร่ายรําซึ่งมี
ตํานานกล่าวว่ามาจากดอกอินทนิล (ดอกบองอร์) ท่ีไหลไปตามน้ํา จึงมีท้ังหมุนตัวและเดินคดเค้ียวไปมา     
การต่อสู้จะเริ่มด้วยการใช้ปี่ กลอง และฆ้องคล้ายมวยไทย ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของประเทศ
อาเซีย่น 
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ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557 - 2560) 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ                  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ตาม ท่ีอง ค์การบริหารส่ วนตํ าบล เกาะเปาะ ได้ ดํ า เนินการจั ด ทํ าแผนพัฒนาสามปี                   

(พ.ศ.2557 - 2559),  (พ.ศ.2558 - 2560),  (พ.ศ.2559 - 2561) และ (พ.ศ.2560 - 2562)                 
อันมีลักษณะเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะได้ใช้แผนพัฒนา
สามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ
ท่ีขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดําเนินงานใหร้วมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ี
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

      ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะได้ดําเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

        ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว ้  14,200,000 
  รายรับจริง   18,690,706.24 
   รับจริงสูงกว่าประมาณการ   4,490,706.24 
  ประมาณการรายจ่ายไว ้  14,200,000 
  รายจ่ายจริง   15,897,344.42 
   จ่ายจริงสูงกว่าประมาณการ         1,697,344.42 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว ้  19,352,400 
  รายรับจริง   19,352,400 
   รับจริงสูงกว่าประมาณการ 152,188.92 
  ประมาณการรายจ่ายไว ้  19,352,400 
  รายจ่ายจริง   15,506,890.01 
   จ่ายจริงต่ํากว่าประมาณการ       3,845,509.99 
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         ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว ้  19,352,400 
  รายรับจริง   19,352,400 
   รับจริงสูงกว่าประมาณการ 152,188.92 
  ประมาณการรายจ่ายไว ้  19,352,400 
  รายจ่ายจริง   15,506,890.01 
   จ่ายจริงต่ํากว่าประมาณการ    3,845,509.99 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว ้  26,374,400  
  ประมาณการรายจ่ายไว ้  26,374,400 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559           
ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน             
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งสรุปจํานวน
โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน แต่ละปีได้ดังนี ้

      ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ สามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ          
เชิงคุณภาพได้ดังนี้   

      1.2.1 เชิงปริมาณ 

           1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2557) โดยสรุป
ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557) เม่ือวันท่ี  28 
มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี รวม 147 โครงการ  
งบประมาณ  16,780,000  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บรรจุใน 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 
(พ.ศ.2557) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 38 3 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

17 3 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

22 6 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 3 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

28 15 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเท่ียว 4 1 
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 24 9 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

6 1 

รวม 147 41  
 

สรุป  จํานวนโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ปี 2557 กําหนดไว้ 147  โครงการ  
บรรจุในข้อบัญญัติ  41  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.89   
 

           2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2558) โดยสรุป
ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558) เม่ือวันท่ี  30 
มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี รวม 148 โครงการ  
งบประมาณ  16,175,400  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2558) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 
(พ.ศ.2558) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 5 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

18 2 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  50 28 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8 3 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

5 1 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 31 14 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

5 1 

รวม 148 54 
 

สรุป  จํานวนโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ปี 2558 กําหนดไว้ 147  โครงการ  
บรรจุในข้อบัญญัติ  54  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  36.49   
 

           3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559) โดยสรุป
ดังนี ้

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559) เม่ือวันท่ี  29 
มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี รวม 161 โครงการ  
งบประมาณ  30,760,400  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 
(พ.ศ.2559) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 40 6 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

20 5 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  50 35 
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6 3 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3 1 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 39 25 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

3 2 

รวม 161 77 
 
สรุป  จํานวนโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ปี 2559 กําหนดไว้ 161  โครงการ  

บรรจุในข้อบัญญัติ  77  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  47.83   
 

           4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2560) 

โดยสรุปดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560) เม่ือวันท่ี  29 

มิถุนายน พ.ศ.2558  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี รวม 230 โครงการ  
งบประมาณ  48,578,800  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560) 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 
(พ.ศ.2560) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 68 6 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

28 5 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  63 30 
4. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

12 3 

5. ยุทธศาสตร์กีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 1 
6. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการท่ีดี 52 34 
7. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

3 2 

รวม 230 81 
 
สรุป  จํานวนโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ปี 2560 กําหนดไว้  230  โครงการ  

บรรจุในข้อบัญญัติ  81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  35.22   
โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะยังไม่สามารถ

ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพราะมีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินมากเกินไป 
แต่เนื่องจากมีงบประมาณจํากัดทําให้ไม่สามารถจะดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินได้เกินกว่าร้อยละ 50  

      1.2.2 เชิงคุณภาพ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจประจําปี ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผล              
เชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะในภาพรวม  ซึ่งได้ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ดังนี ้

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในแต่ละระดับดังนี ้

- ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  12.13   
- ระดับพอใจ       คิดเป็นร้อยละ  79.50   
- ระดับไม่พอใจ    คิดเป็นร้อยละ     ๗   
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    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
        ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในแต่ละระดับดังนี ้

- ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  36.45 
- ระดับพอใจ       คิดเป็นร้อยละ  59.52   
- ระดับไม่พอใจ    คิดเป็นร้อยละ     3.69   

    ���� ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
        ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในแต่ละระดับดังนี ้

- ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  31.45 
- ระดับพอใจ       คิดเป็นร้อยละ  64.9   
- ระดับไม่พอใจ    คิดเป็นร้อยละ   28.34   

2. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้รับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามสถานะทางการเงินและการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เช่น 

1.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุ้กครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
5.  เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธาณะภัย 
9. ประชาชนได้รับความรูด้้านสาธารณสุข 
๑0. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
11. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต.ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

2.1 ผลกระทบ 

      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เช่น เส้นทางสัญจรของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีได้รับความ
เดือนร้อนจาก ดิน ทราย ตกลงบนพ้ืนถนนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได ้
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๓. สรุปปัญหาอปุสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ            
    พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

����  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2559 

ปัญหา 
๑) เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒) เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก   
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะสามารถ 
    ดําเนินการได้ 
6) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ใน 
    ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

อุปสรรค 
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ 
    ทํางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒) องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของ 
    ประชาชน   
๓) องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ี 
4) องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน 
    บางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไปทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และ 
    ตั้งจ่ายรายการใหม่      

���� แนวทางการแก้ไข 
(๑)  การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
      ๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
      ๒) การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามป ี
          กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา 
          ดําเนินการ  
     ๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
     ๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
     ๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด   
         เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 



30 
 
 
(๒)  การบริการประชาชน 
      ๑) ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น มีจุดบริการและ 

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนํา    
      ๒) ควรพิจารณาจดับริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ 

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
      ๓)  เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ 

ประชาชน 
      ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด 

ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
      ๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ส่วนท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของ
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาต ิโดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี ้
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี๓ (ป๒ี๕๖๐เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะ
ได้แก่(๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐
ปีและ(๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ป ี
 คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ๒๐ปีตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึง
ได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาต ิ
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 ในการดําเนินการข้ันต่อไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนท่ีจะนําเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี๑๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติซ่ึงเป็นแผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหว่างท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งคาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 
 ๒.๑สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึนและปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
สําหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าในขณะท่ีการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆท่ีซับซ้อนข้ึนอาทิการก่อการร้ายโรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการ
ก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ข้ึนซึง่ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการ
แผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี๒๑กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึนแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน
ประกอบกับในอนาคต๒๐ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการ 
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เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่
กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอํานาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ๑๐ปีข้างหน้าจะยังคง
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี
๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆเพ่ิมสูงข้ึน
และกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มท่ีรวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากข้ึนขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวท่ีชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆท่ีจะเป็นโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่ํากว่าเฉลี่ย
รอ้ยละ๕.๑ในช่วง๕ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศ
ต่างๆขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปีข้างหน้านี้จะทําให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่
เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความม่ันคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯเพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้งโดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงือ่นไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมท้ังเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญและช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมท้ัง
น้ํามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆรวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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 นอกจากนั้นยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังท่ีสําคัญ
สําหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึนนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจการดํารงชีวิตการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมาก
ข้ึนประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมี
ข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ื้นท่ีและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้
ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 
 สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ป๒ี๕๓๑และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายข้ึนฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเ ท่ียว และบริการ                         
ด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคน จากประชากรวัยแรงงาน  
๓๘.๖ ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร้อยละ              
๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับโอกาสการได้รับการศึกษา
บริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆรวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมท้ัง
กรอบความร่วมมือท่ีช่วยทําให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากข้ึน 
 นอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินใน ปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ท่ีดีอันได้แก่การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึนมีการ
กํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะ
การคลังมีความม่ันคงมากข้ึนและฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึนมีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึนช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด
และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
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 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา
และการออมไม่เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ําท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอการวิจัยท่ีดําเนินการไปแล้วไม่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนานวัตกรรมมีน้อยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ําขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบขณะท่ีปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะท่ีความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้าทายมากรวมท้ังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ท้ังนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ            
ได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป            
จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข้อจํากัดด้านทรัพยากรท้ังด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคมข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําและท่ีสําคัญเงื่อนไขจําเป็นท่ีต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการท่ีด ี
 โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว             
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นข้ึนเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยท่ีการเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้
เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศต่างๆ
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึนกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชน 
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และกฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึนโดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ – ๕ ปีต่อจาก
นี้ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึน
ไดคุ้ณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ําและปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึนรวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีกและในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ท้ังนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติการท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้นจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบ
ด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นโดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางานและการเรียนรูซ้ึ่งจําเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคส่วนต่างๆเพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย          
ท่ีกําหนดไว ้

 ดังนั้นจึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ังและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน
ท้ังนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศจะ
นําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกันการดําเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศ
ท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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 อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําให้การดําเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหาร               
มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทย
จําเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของ
ประเทศและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ
ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนําพาประเทศไทย                
ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความ
เหลื่อมล้ําปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลกสามารถดํารง
รักษาความเป็นชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกําลังดําเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ัง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยม่ันคง
ม่ังค่ังและยั่งยืนในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติอันได้แก่การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอํานาจ
รัฐการดํารงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงาน 
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และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกวา่ 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้นจําเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชนเอกชนประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติ
พจน์ประจําชาติ “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาต ิ               
ท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่               
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร ์สรุปได้ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
ม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ังการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อม่ันการส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
ท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้า            
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเท่ียวและพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย               
ให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัว             
ท่ีม่ันคงกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสรา้งเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีด ี
(๕)การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงด้านน้ํารวมท้ังมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง๒๕ลุ่มน้ําเน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความม่ันคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ                    
ให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมท้ังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือท่ี          
ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรช์าต ิ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจนมีการกําหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และ  
มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนํายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมท้ังกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมท้ัง           
มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทํายุทธศาสตร์การ

นําไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกําหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องสอดคล้องกับ                  
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑                 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒                
อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเปาะ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค์การบริหาร       
ส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้นําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆท้ังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ําทางสังคมเป็นต้นทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ                  
ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญดังนี ้
 (๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรปูประเทศ 
 (๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนทําให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)            
ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งทําให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ               
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากว่า
ระดับท่ีจะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วง ปี ๒๕๓๔ 
– ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค        
จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อ ยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
๔.๙ ต่ํากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูงแต่ความสามารถ     
ในการแข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ , ๒๕.๔     
และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ , ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทําให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการ 
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงข้ึนจนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน่าพอใจ     
แต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําให้ความสามารถ             
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจาก     
ร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ป ี          
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาด 
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากข้ึนแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ป ี       
ท่ีผ่านมาและยังมีความล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริม่พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับ
การพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
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ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ          
ฉบับท่ี ๑๑ ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดําเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้ง  
ในป ี๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่งโดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ                  
๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นข้อจํากัด
ต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ             
ในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ WEF                       
(World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๓๑           
จาก ๑๔๔ ประเทศและในปีพ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) 
ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนําในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจําปี ๒๕๕๘ หรือ Ease ofDoing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึน จากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยง
ให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูงโดย
ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี๔๗และด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก
๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอด
ช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓ - ๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่
ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี
๒๕๕๕  ตามลําดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ ๒๐ – ๓๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้านประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ําและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาด 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้ําประปา      
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้ําดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT             
ยังไม่ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนั้นการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ําและมีข้อจํากัด               
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะ                  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจํากัดต่อ               
การทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้
ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓  คน ในช่วงปี ๒๕๐๗ 
- ๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงป ี๒๕๔๘ - ๒๕๕๕๘ และคาดว่าในป ี๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม
เจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้าซ่ึงจะเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไปกําลังแรงงานของไทยมีจํานวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑               
ในป ี๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในป ี๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้านเช่นมาเลเซีย ๑ เท่าตัวและสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่านอกจากนี้กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสําคัญ           
กับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนสะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึนขณะท่ีผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอาย ุ
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนแม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึนแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่ง
รายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง              
มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนอัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน          
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คนในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑ รุ่นและครวัเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม           
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึนอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปีเพศหญิง
๗๘.๒ ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคน
ไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึนจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปีเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปีขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ําสะท้อน
ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ 
๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆพบว่าปัญหา
สําคัญท่ีสุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
เร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายไดส้ัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะท่ีความเหลื่อมล้ําด้านรายได้มี
แนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔            
ในปี  ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับ
กลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึง        
ร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมดขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑  สาเหตุ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆในสังคมไม่ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุดมีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครอง
ท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ 
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(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ ๒.๒เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึนจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคนในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗
อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางานนอกจากนี้
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึนจากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคนจากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคนส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ
ด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่
อาศัยถึง๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร ้

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึนอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่
ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนอง             
ตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีข้ึนโดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
บูรณาการเป็นแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน
มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่งในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ ๓๒.๕๑       
ขององค์กรท้ังหมดและองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึนนําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นท่ีป่าไม้ลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให้ความต้องการใช้

ท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วยพ้ืนท่ีป่าไม้
จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึนโดยพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขาซึ่งมี
ข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องการบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ท่ีดินความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆจํานวนมากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการทํานากุ้งการขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรมท้าให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึนในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง                           
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ําเพ่ิมมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีข้ึนความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดย
ในป ี๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ 
๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข้าสูงท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงานท้ังหมดขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันท้ังนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีข้ึนโดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ํากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕
การเพ่ิมข้ึนของGDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลักน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตรขณะท่ีการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติมีแอ่งน้ําบาดาลท้ังหมด๒๗
แอ่งน้ําบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตามการพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใช้มีข้อจํากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูงขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ําในประเทศในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐
ล้านลูกบาศก์เมตรโดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ําของภาคส่วนต่างๆมีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรและยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วันในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไป
ใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล้านตันในปี ๒๕๕๖ ของ
เสียอันตรายในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การกําจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากข้ึนแต่ยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีข้ึน ในปี ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศและท่ีเป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ
โอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุดจังหวัดระยองท่ียังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืนเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิง           
เม่ือต้นปี ๒๕๕๗ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครการท่ีปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ 
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ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดําอย่างไรก็ตามปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับโดยความร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง          
๑๐ ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ําท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนสาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์และการระบายน้ําเสียจากชุมชนระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไม่
เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ํา
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนได้เพียง                
ร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒การจัดทําบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘
ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ๒๕๔๗
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมาท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนใน
ประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน
ร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่ม
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ        
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวถีิการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆในขณะท่ีน้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาต ิ              
ท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ี 
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ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจําเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง                    
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก           
ธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีด ี          
พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส                      
(๔) หลักความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลาม 
สู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ
การเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็น
ธรรมาภิบาลมีการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทาง
ธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆท่ีตนเอง
ได้รับประโยชน์มากข้ึนสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหา                  
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาล         
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ท่ี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียน
ไทยให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ไ ด้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่บริหาร
ราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้หลักการกระจายอํานาจ      
ท่ีส่วนกลางได้มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการ
ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรมพ.ศ.๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 
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(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการ
กระจายอํานาจให้แก่อปท.ในระยะท่ีผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒
นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีและเพ่ิมรายได้ในการดําเนินงาน
ของอปท. โดยในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่อปท. ฉบับท่ี ๑ 
จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ       
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ท่ีสถานีอนามัยจํานวน ๗๙ คนและลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอํานาจหน้าท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบลหรืองค์การบริหารส่วนตําบลทําให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงทําให้การเลือกตั้งระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรมและ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐          
ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
ท้องถ่ินจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และ ร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับส่งผลให้
อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการ
เป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น           

อย่างมากพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อ
จัดจ้างรับสินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับ            
การทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็น              
แสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากข้ึนในช่วง
ท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อน
เพ่ิมข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆท่ีออกมารวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและ
การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต ิ
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พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยู่อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลกจะเห็นได้ว่ าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ท่ีได้ ๓๕ค ะแนน 
อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนนและมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน่น้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔(๓)
ราคาน้ํามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๓(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึนเม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหด
ตัวเร่งข้ึนเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอาย ุ                
(๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆท่ีการปรับตัวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนทําให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจํากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ําสําหรับการเป็น
ประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมข้ึนของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงท่ีจะไม่
สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนโดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คนการขาดแคลน
กําลังแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช้าปัญหาการค้ามนุษย์
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช. จะ
คํานวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ําในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อป ี
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
 ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําด้านรายได้โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตนิําไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูงทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและ          
ยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีนั้นๆจึงจําเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินท้ังปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ินการลดลงของแรงงานในภาค
เกษตรรวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรมท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไรก็ตามการผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากข้ึนจะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ําลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน
นอกจากนี้ความต้องการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทําให้จําเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา              
ในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
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 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐเอ้ือ
ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆท่ีจะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลัก              
ธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอํานาจ
และจัดภารกิจอํานาจหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถ่ินรวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษา
วินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคมมี
ระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิ
สถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆนําเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชั่น               
ท้ังการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ             
เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน
แนวนโยบายมาตรการและกลไกการทํางานต่างๆให้เหมาะสมมากข้ึน 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ – ๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐                     
ของประชากรรวมท่ัวโลกโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะท่ีกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึนนอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึนนับเป็นโอกาส
อย่างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว                 
ท่ีพักอาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศ                 
ท่ีพัฒนาแล้ว 
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 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
  การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากข้ึนมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็น
โทรทัศน์และอ่ืนๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหาก             
ภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
  (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘จะนํามาซึ่งโอกาส
ท่ีสําคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัด                 
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไป              
สู่ระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  ๓) โอกาส               
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ               
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะ
ต่อไป 
  (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม
แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตรสินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐ            
ท่ียังไม่ท่ัวถึงยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
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  (๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก  ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆของโลกไม่
ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซํ้าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึนทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้ําขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพ้ืนท่ีชุ่มน้ําเกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความ
ม่ันคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
  ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค.ศ.๒๐๑๕ คือการจัดทําเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ป ี             
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จํานวน
๑๗ ข้อและเป้าหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ            
ในอนาคตท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพท่ีดีมีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกัน 
ทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม              
ท่ียั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความม่ันคงและยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 
 ๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีสศช. ได้จัดทําข้ึนประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท(๙,๓๒๕ดอลลาร์
สรอ.) และ  ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อป ี
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อป)ี 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคณุภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
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 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธภิาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมท้ังด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการรวมท้ังสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้
เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็น
ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับท่ี
จําเป็นสําหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ี
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้
เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหล่งน้ําใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับท่ีเหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
บริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบกทางน้ําและทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเลปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยง
ท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมท้ังปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง 
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ประเทศเป็นต้นส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิตการตลาดการบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัท
การค้าระหว่างประเทศรวมท้ังการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและ
กิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 
 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มี
รายได้ในการดํารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ ์(Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง
รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู ้
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)เพ่ือ
นํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 
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 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่องรวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอาย ุ

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ีสร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคกําหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare)ท่ี
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ําและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมท้ังปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรมเช่นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายท่ีดินเป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมืองท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม
ขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
 



64 
 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า
การลงทุนและการบริการโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวก
ทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมท้ังส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองท่ีดินจัดทําฐานข้อมูลท่ีดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้ากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและ
กําหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ีเช่น
คณะกรรมการลุ่มน้ําและองค์กรผู้ใช้น้ําคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเท่ียวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการท่ียั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสําคัญกับการป้องกันน้ําท่วมวางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝั่งพัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาตแิละการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีท่ีไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมสามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ
รวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมากและเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
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ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
 ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติข้ึนมาเพ่ือยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย 
โดยในเบื้องต้นได้กําหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”        
  ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติท่ีกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ัง ๖ ด้านท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เป็นสําคัญ 
๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วน
สูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสร้างงานท่ีเหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะท่ีดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมท้ังการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม       
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 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย         
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการประจํา
ภูมิภาค เป็นต้น 

 ท้ังนี้ โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ท้ังทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน  
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เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมท้ัง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
  5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และย่ังยืน ให้ความสําคัญกับความม่ันคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี (๔) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่งทะเล
เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง (๕) สร้างความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้
สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
ม่ันคงระหว่างประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความม่ันคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมท้ังประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน
โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถ่ินให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
สําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ตาม
กรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
 ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง 
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ประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท้ังในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
 ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ท้ังด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสําคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ท้ังการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึน 
เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน รวมท้ังเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหนา้โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้
สูงในอนาคต 
 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนท่ี 
รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมือง
น่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนท่ีและสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) 
การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย 
 ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศท้ังใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชกิ ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ 
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อนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้า
สู่มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสรมิสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐาน
ความร่วมมือในเอเชีย 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย 

1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีเติบโตอย่างม่ันคงบนพ้ืนฐานของชุมชน

เข้มแข็ง  และเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติท่ียั่งยืน”  
2) พันธกิจ(Mission)  
1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ําและพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/  

ปาล์มน้ํามัน) ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
2. พัฒนาระบบการท่องเท่ียวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอัน 

ดามันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 

ท่ีมีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า  

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
3) เป้าประสงค์รวม(Objectives)  
1. สร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม 

จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ํามัน)  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า  แหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ํามันของประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน(Green Area)  
5. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการ 

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
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4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ํามันท่ี มี 

คุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีให้มี ความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว,์ประมง)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
๑.การผลิต แปรรูปและ การ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ํามันท่ีมี
คุณภาพแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ 
ปาล์มน้ํามันของประเทศ ท่ีมี 
ศักยภาพทางการผลิต การพัฒนา 
เ พ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ์ เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวระดับนานาชาติ 

1 . 1 . 1 พัฒนา เกษตรกร ให้ มี
ศักยภาพด้านการผลิต การแปร 
รูปและการตลาด 
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดให้เติบโต 
อ ย่ า ง ม่ั น ค ง ส ม ดุ ล บ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
๑.๑.๓ เสริมความรู้เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกรผู้ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ํามันเน้นการลดต้นทุน
ด้วยภูมิปัญญา และ 
มาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาด้านการตลาด
ภายในประเทศและเพ่ิมขีด 
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
1.1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรท่ี
เข้มแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์การตลาด 
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น 
อัตลักษณ์ระดบัประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
2.1.3 จั ด ร ะบบ เ ส้ นทา งกา ร
ท่องเท่ียว เสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับ
พ้ืนท่ีตอนบน และฝั่งอันดามัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้
ผล,ปศุสัตว,์ประมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการ 
บริโภคและการส่งออก 
 

๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ
นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเน้นการ
ดูแลท่ัวถึง สร้างการท่องเท่ียว
แบบอุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ 
และมาเท่ียวซ้ํา 
2.1.5 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน
การท่องเท่ียว การโรงแรม และ
การบริการ ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร ประมงและปศุสัตว์
ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู้ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล 
3.1.3 สร้างช่องทางการตลาด
และศูนย์กลางการผลิต แปรรูป 
การค้า การส่งออกไม้ผล ผลผลิต
สตัว์น้ํา ปศุสัตว์มาตรฐานการค้า
ระดับสากล 
3.1.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชนการเกษตรท่ี
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
๔. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชน 
เข้มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการคมนาคม และการ 
โลจิสติกส ์
 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ
เข้มแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจิสติกส์ของกลุ่ม 
จังหวัดเอ้ือต่อการท่องเท่ียว 
และการเกษตร 
 

4.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนร่วมสร้างแกนนําการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วย
หลักการของปัญญาแห่งปรัชญาความ
พอเพียง ผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนา 
4.1.3 ส่งเสริมการธํารงรักษาไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับกลุ่ม
จังหวัด 
4.1.4 ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ขยายฐานการศึกษา 
การเรียนรู้ สู่การเป็นการเป็นกลุ่มจังหวัด
อุดมปัญญา 
4.1.5 สร้างผู้นําชุมชนท่ีมีคุณธรรม และ
ศักยภาพในการนําชุมชนด้วยหลักธรร
มาภิบาลสู่ชุมชนวิถีประชาธิปไตยเข้มแข็ง 
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการ
ขนส่งทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ ทางราง 
ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ประสาน
กับการพัฒนาของประเทศ 
5.1.2 ส่งเสริมท้องถ่ินร่วมเชื่อมต่อระบบ
การคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส ์
5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนาทางโลจิสติกส์ 
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      1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใตช้ายแดนประกอบดว้ยวิสัยทัศนพั์นธกิจ/เปา้ประสงค์รวม และการ 
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธ์ศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนได้นํานโยบายของรัฐบาลแผนการ
บริหารราชการแผนดินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและ
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ดัชนีการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและความต้องการของประชาชนในพ้ืน
ท่ีมาเป็นกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนท้ังนี้โดยมุงเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
สร้างความรวมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหว่าง
จังหวัด/กลุม่จังหวัดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและนําไปสูการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรา้งรายได้
ใหกั้บกลุม่จังหวัดโดยกําหนดวิสัยทัศน“์ประตูการค้าชายแดนการท่องเท่ียวสูอ่าเซียน”  
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาการคมนาคมการ
บริการและการทองเท่ียวมีจังหวัดในกลุม่เปน็เครือขายท่ีจะสนับสนุนและเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าวโดยกําหนดให้
กลุม่จังหวัดเปน็ประตูการค้าการลงทุนการท่องเท่ียวโดยมีเป้าหมายจะเป็นทางผ่านหรือทางเข้าร่วมท้ังเป็นศูนย์
รวมในแหล่งความรู้วิธีการท่ีจะช่วยในเรื่องการค้าการลงทุนท่ีสําคัญกับกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคและประเทศใน
กลุ่มอาเซียนเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง 9 ด่านปี 2556 มีมูลค่าส่งออกประมาณ 
287,989 ล้านบาทต่อปีกว่าร้อยละ 90 เป็นมูลค่าผ่านแดนด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2555 จํานวน 68,568 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ท้ังหมดเป็นตนประกอบกับกลุม่จังหวัดมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเปน็ธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเปน็เอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน
เป็นจานวนมากจึงได้ปรับวิสัยทัศนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพาราฮาลา
ลและการท่องเท่ียวสูอ่าเซียน” เปน็ “ประตูการค้าชายแดนการท่องเท่ียวสูอ่าเซียน”  
 

เป้าประสงค์รวม 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2557  2558  2559  2560  

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชายแดน (GRP)              
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน10 
%  
 

2.17 %  
(ค่าเฉลี่ยป ี           
2551-2554)  

2.5%  5% 7.5%  10%  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์

การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการท่ี
ก.น.จ. กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว ้4 ยุทธศาสตร์โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรา้งมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
ยางพาราและการตลาดอยา่งเปน็ระบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: สง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: สงเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกสร์องรับประชาคม

อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมและสอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 1: พัฒนาการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรา้งมูลคา่เพิม่ 
สินคา้ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

 
เป้าประสงค์รวม 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพารา
และผลิตภัณฑ์
ยางมีมูลค่าเพ่ิม
ข้ึน 

๑.ผลผลิตยางพารา
เพ่ิมข้ึน ๑๐  กก./ไร่ 

๒๘๔ กก./ไร่/ปี
(ปี ๕๕) 

2 ๔ 7 10 

 ๒. ปริมาณการแปรรูป
ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ข้ันตอนของสถาบัน
เกษตรกรเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๑๐ 

กําลังการผลิต
จํานวน 
๔๙,๗๔๖ ต้น/ป ี
(ปี ๕๒- ๕๔) 

2.5% 
 

5% 7.5% ๑๐% 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพาราได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจําหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้ แก่

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการทุกระดับของ

ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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3. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยางให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมช่องทางการตลาด 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและผลิต
ภัณฑ์ยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์รวม 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

๑.รายได้การท่องเท่ียว     
๑๐% 

๔๘,๕๘๖ ล้าน
บาท (ปี ๕๖) 

2.๕% ๕% 7.๕% 10% 

 ๒. จํานวนแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็น
ภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัด เพ่ิมข้ึน ๔๐ แหล่ง   

แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนา
จํานวน ๒๐ 
แหล่ง (ปี ๕๗) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

กลยุทธ ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเท่ียว ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1.  พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
3.  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
4.  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับ 
ประชาคมอาเซียน   

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 รวม 4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 
255๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑.โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจระบบโล
จิสติกส์  ได้รับการ
ปรับปรุง  และพัฒนา
อย่างเป็นระบบ  

๑.อัตราการขยายตัว
มูลค่าการค้าผ่านด่าน  
ศุลการกรชายแดน
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ ๔๐  

มูลค่าการค้า 
ผ่านด่าน
ศุลกากร 
ชายแดน
501,278 
ล้านบาท 
(ปี 56) 

๑๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % 

๒.ทรัพยากรมนุษย์ 
ได้รับการพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความ สามารถ
ในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

๒. สามารถลดอัตรา
การว่างงานของผู้ไม่มี
งานทําร้อยละ 50 
คนว่างงาน 30,480 
คน(ปี 54) 

คนว่างงาน  
30,480 คน 
(ปี 54) 

๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % 

กลยุทธ ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มี 

ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ

การค้าชายแดน 
3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรมให้มีประสทิธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษใน

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

(LinkageIndustry) ให้มีความเข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาด 
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

ข้อมูลค่าฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

พัฒนาสินค้าและ 
บริการฮาลาลให้
ได้มาตรฐานของ
อาเซียน  

สินค้าและบริการ
ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
เพ่ิมขี้ึน 

ผลิตภัณฑ์ได้ 
รับรองมาตรฐาน 
ฮาลาลจํานวน 
10 ผลิตภัณฑ์/ปี 
(ปี ๕๖) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

 

กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านฮาลาลได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมพัฒนาเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ

รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
3. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรงุท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของ

วัตถุดิบเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล 
5. เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

 
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตาน ี
 จุดยืน และตําแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) ประกอบด้วย ๕ จุดยืน ดังต่อไปนี ้
  ๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ท้ังใน
รูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างม่ันคงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ
อุตสาหกรรมยางพารา  

  ๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๓) การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้                 
ท่ีเชื่อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล 
เป็นจุดเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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  ๔) การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและ
วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี  

  ๕)การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนท่ีให้มีความสงบเรียบร้อยพัฒนาคุณภาพคน 
สร้างวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 

 

  วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตาน ี(Vision) 
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุข” 
คําอธิบายวิสัยทัศน ์

การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ท่ีให้ความสําคัญกับการ
นําความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงหลากมิติท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็น
ภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าว
ทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมอย่างม่ันคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมหมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด 
อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ท้ังในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัลมี
ความเติบโตอย่างม่ันคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงานอุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล 
ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท่ีเชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเข้มแข็งทางการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ท้ังในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่ และวิสาหกิจ
ชุมชนและความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่
ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได ้
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองท่ีมีความมุ่งม่ันในการนําปรัชญา วิถีปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนํา(Flagship) ในการพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการนําหลักคิดในการผลิตและดําเนินวิสาหกิจท่ีสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด 
ซึ่งเป็นท่ีรังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมท้ังของศาสนาอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจ
ของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภค 
ในชุมชนท้องถ่ินของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ท่ีกําหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาล 
เป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
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(Niche Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดท่ีสร้างงาน สร้าง
รายได้แก่จังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุขหมายถึงปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรม
มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย 
สุขภาพดี มีอาชีพม่ันคงและรายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมท้ังสภาพครอบครัวท่ีอบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ท่ีดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองท่ีมีศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่
สังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ
พัฒนาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบ
เรียบร้อย และมีความม่ันคงในพ้ืนท่ีประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนท่ี มีความเป็น
พลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศท่ีเข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในท่ัว
ทุกพ้ืนท่ี อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความม่ันคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อม่ันไว้วางใจจาก
ประชาชน 
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เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร(์Ultimate Goal) 
เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์รวมท่ีสําคัญคือ ด้านเศรษฐกิจ             

และด้านความม่ันคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี ้
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ.

๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
มีความมั่นคง  
มั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ เป็น
เมืองแห่งการค้า
ของชายแดนใต ้

ร้อยละที่เพิ่มข้ึน
ของผลิตภัณฑม์วล
รวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ย
ต่อหัวต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิม
มากข้ึน 
ประชาชน     มี
คุณภาพชีวิต 
และมีความ
ม่ันคงมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์ความ
ไม่สงบท่ีลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ท่ีทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ร้อยละของ
ประชากรท่ีอยู่ใต้
เส้นความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
ปัตตาน ี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน้ําหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี ้
๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  

การบริการ และการท่องเท่ียว(น้ําหนักร้อยละ๔๐) 
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน(น้ําหนัก 

ร้อยละ๓๐) 
๓) การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

(น้ําหนักร้อยละ๓๐) 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการท่ีสําคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

“การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  
และการท่องเท่ียว (น้ําหนักร้อยละ ๔๐)” 
1. เป้าประสงค์  

1) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
2) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3) ปัตตานีเป็นเมืองท่ีน่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเท่ียวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาส

แก่ชุมชน ประชากร  
2. ตัวชีว้ัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลงานท่ี
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลิตผล
ทางการเกษตรเป้าหมาย 

- ประมง  
- ยางพารา 
- ปาล์มน้ํามัน 
- ข้าว 
- ผลไม้(ลองกอง/ทุเรียน/ส้มโอ) 
- ปศุสัตว ์

 
 

-๔.๔๑ 
-๑.๒๔ 
๐.๖๕ 
๐.๓๘ 
๐.๙๕ 
๒.๑๔ 

 
 
๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 
๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 
๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 
๑ 
๑ 
๒.๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตาน ี

๒) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลง/
ฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ท่ีดีและเหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 

-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตาน ี

๓) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ สนง.พาณิชย์
จังหวัดปัตตาน ี

๔) จํานวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสู่การค้า  

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ สนง.
อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตาน ี
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ตัวชี้วัด ผลงานท่ี
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕) อัตราการขยายตัวของรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการค้า การบริการ และการท่องเท่ียว 

- การค้าส่ง ค้าปลีก 
๖) การท่องเท่ียว 

 
 

๑.๘๘ 
๒-๕ 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๒ 
๓ 

 
 
๒ 
๔ 

 
 
๒ 
๕ 

สนง.พาณิชย ์
จังหวัด
ปัตตาน ี

 
๗) อัตราการขยายตัวของรายได้เพ่ิมข้ึน
จากการค้า การบริการ และการท่องเท่ียว 

- การค้าส่ง ค้าปลีก 
- การท่องเท่ียว 

 
 

๑.๘๘ 
๒-๕ 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๒ 
๓ 

 
 
๒ 
๔ 

 
 
๒ 
๕ 

สนง.พาณิชย ์
จังหวัด
ปัตตาน ี

 
8)ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสร้างงานอาชีพ
แก่ประชาชนจากเกษตรอุตสาหกรรมใน
ระบบประกันสังคม (อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน, อุตสาหกรรมปศุสัตว,์
อุตสาหกรรมยางพารา) 

๒๒,๗๙๙ 
(ราย)    

๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ สนง.
ประกันสังคม
จังหวัด
ปัตตาน ี

 

 ๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลําดับความสําคัญของ 

กลยุทธ์ และกําหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี ้
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้อง

กับภูมิสังคม และการแข่งขันได้ (ต้นทาง) 
๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่

ป้อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในประชาคมโลก(ต้นทาง) 

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

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับ
การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การ
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และนานาชาติ (ต้นทาง) 
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๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตร
อุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการท่ีเข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาต ิ
(ต้นทาง) 

๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย สร้างความเชื่อม่ัน
แก่นักลงทุน คู่ค้า และนักท่องเท่ียว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนท่ี และแนวนโยบายแห่งรัฐ  
(ต้นทาง) 

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

๘) เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์ทางทะเล  
การท่องเท่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดและ
นานาชาติ (กลางทาง) 

๙) สร้างแบรนด์พรีเม่ียมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม 
และตลาดใหม่ท่ีสามารถแข่งขันได้ (ปลายทาง) 

๑๐) พัฒนาระบบการตลาดให้ได้มาตรฐาน การค้าการบริการ และการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ               
และสร้างตลาดดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเท่ียว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพ่ิมตลาดมุสลิมรับ
การขยายตัวของการท่องเท่ียวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ(ปลายทาง) 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการท่ีสําคัญ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
“การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ําหนักร้อยละ ๓๐)” 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง 

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลงาน 
ท่ีผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑)ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน 
ท่ีมีการบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

๑๗/๑๐
(พัฒนา
ชุมชน/

ทรัพยากรฯ) 

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

จังหวัดปัตตาน ี

๒)ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
ป่าไม้ 

๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปัตตาน ี
๓)ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุมชน
ท่ีสามารถบริหารจัดการภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีได้ 

๓๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปัตตาน ี

๔)ร้อยละของระดับความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ์

๕)ร้อยละของเด็กปฐมวัย ๔ 
ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ 
เดือน) มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตาน ี

๖)ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ผลสอบ ONETชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ สนง.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑ 

 

กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดลําดับความสําคัญ

ของกลยุทธ์ และกําหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี ้
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ํา และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
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๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคาม และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง) 

๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า 
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง) 

๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนท่ียั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 

๔) สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติต่อจังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง) 

๕) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาท่ัวทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนท่ีสุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม 
พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 

๖) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
รักษาอัตลักษณ์ท่ีดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน(กลางทาง) 

๗) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา(กลางทาง) 

๘) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่ พ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู ้
ท่ีประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

๙) สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนท่ีเข้มแข็ง (ปลายทาง) 

๑๐) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษา
ให้ยั่งยืน (ปลายทาง) 

 
เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการท่ีสําคัญ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ  

(น้ําหนักร้อยละ ๓๐)” 
1.เป้าประสงค์  

๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อม่ันต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี

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

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
รักษา ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ท่ีทําการปกครอง 
จังหวัดปัตตาน ี

๒) ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านสี
ขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ศูนย์อํานวย 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด

จังหวัดปัตตาน ี
๓) อัตราการลดลงของคดีความ
ม่ันคงจากความไม่สงบเรียบร้อย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด

ปัตตาน ี
๔) ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชนต่อบริการ
ของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สถิติจังหวัด
ปัตตาน ี

๕) จํานวนส่วนราชการท่ีพัฒนา
ตามแผนงานปัตตานีทันสมัย 
(สร้างระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริการประชาชน การพัฒนา
เว็บไซต์ ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ  
๖) บาฮาซา) การจัดบริการ
ออนไลน์แก่ประชาชน การเพ่ิม
จุด wifiบริการประชาชนในพ้ืนท่ี
บริการของส่วนราชการ) 

๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ สํานักงาน
จังหวัดปัตตาน ี

 
 
 

๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดลําดับความสําคัญของ 

กลยุทธ์ และกําหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี ้
๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย  

(ต้นทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความม่ันคง

ของจังหวัดด้วยการทํางานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร 
(กลางทาง) 
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๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก ทาง
ราง ทางน้ํา ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัดประเทศ 
อาเซียน และนานาชาติ (กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการทํางานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ             
เน้นภารกิจร่วม พ้ืนท่ีเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง 
สู่นานาชาติ (ปลายทาง) 

๗) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตาน ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  
 

๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ี
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564) 

“พัฒนาท้องถ่ินอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจท่ีม่ังค่ังและยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.25561-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีด ี

กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการสร้างงานสร้างอาชีพ 
     ให้กับประชาชนในท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์  ตามแนวทาง การเกษตร  
     ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุน  และจัดให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  ผลิตภัณฑ์   

      และการตลาดของสินค้า OTOP 
กลยุทธ์ท่ี  5  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ                   
กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริม  สนับสนุน  ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทาง 

      เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

กลยุทธ์ท่ี  1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา  
    ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และท่าเทียบเรือ 

กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง 
กลยุทธ์ท่ี  3  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
กลยุทธท่ี์  4  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา  
กลยุทธ์ท่ี  5  จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี  1 คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อย่าง ยั่งยืน 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

    พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี  3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
กลยุทธ์ท่ี  4 จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
กลยุทธ์ท่ี  5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง 
กลยุทธ์ท่ี  1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  และนอกระบบทุกระดับ 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ                  

   วัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์ท่ี  3 ส่งเสริม  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี  4 ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี  5 ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่าง ๆ ศิลปะ จารีตประเพณี   
                วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ท่ี  6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา การท่องเท่ียว สันทนาการ    
กลยุทธ์ท่ี  7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ท่ี 8 สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมคนดีมีคุณธรรม 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 2.๑ วิสัยทัศน์ 
“การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

เข้าถึงการบริการ เสริมสร้างสมานฉันท์ ชุมชนสันติสุข” 

 2.2 ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ร่วมท้ังองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ           
7 ยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
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 2.3 เป้าประสงค ์
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. เพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ี และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและมีสถานท่ีออก 
    กําลังกาย 
6. มีหลักการบริหารท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 2.4 ตัวช้ีวัด 

  1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนา และบํารุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
  2.กลุ่มส่งเสริมอาชีพเข้มแข็งข้ึน มีทักษะและพัฒนาอาชีพ พัฒนาเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้ 
  เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

3.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลเกาะเปาะดีข้ึนอย่างต่อเนื่องประชาชนมีความรู้และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการทะนุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสําคัญของตําบล 

4. ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในตําบลได้รับการบริหารจัดการ ดูแลและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล 
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมเล่นกีฬา และออกกําลังกาย 
6.องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเกาะเปาะมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
7. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ประสบสาธารณภัยมีความ 
พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนปีละ  3  โครงการ 

2. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    เพ่ิมข้ึนปีละ 5 โครงการ 
3. การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนปีละ 8 โครงการ 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพ่ิมข้ึนปีละ 1 โครงการ 
5. การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนปีละ 2 โครงการ 
6. การบริหารจัดการท่ีดีเพ่ิมข้ึนปีละ 5 โครงการ 
7. ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุขเพ่ิมข้ึนปีละ 1 โครงการ 
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 2.6 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนา ปรับปรุง บํารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถึง 

    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในหมู่บ้าน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างสนามและลานกีฬา และกิจกรรมการออกกําลังกาย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร , พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ 
    บ้านเมืองท่ีดี  และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ้
7. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อปพร. ให้มีความรู้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

แผนงาน 

ผลผลิตโครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

� จุดแข็ง (S : Strength) 
  ๑. ประชาชนรักสันติ มีความสามัคคี  อยู่อย่างเอ้ืออาทร  และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
      โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๒. ผู้บริหารท้องถ่ินมาจากการเลือกตั้ง มีอิสระและมีอํานาจในการบริหารและในการพัฒนา
      ท้องถ่ิน 
  ๓. มีทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  4. ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 � จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ๑. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP 
  ๒. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
  ๓. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
  ๔. ประชาชนยังขาดการศึกษา  ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและบริการจัดการกลุ่ม  

    ความกระตือรือร้นท่ีจะหาอาชีพเสริม  และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง   
      ชุมชน และสังคม 

5. มีจํานวนบุคลากรยังไม่ครบตามตําแหน่ง ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจาก
งบประมาณจํากัด 

� โอกาส (O : Opportunity) 
  ๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย  สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคม 
      ได้เป็นอย่างดี 
  ๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถ่ินท่ีดีข้ึน 
  ๓. ประชาชนให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลมากข้ึน 

� ข้อจํากัด (T : Threat) 
  ๑. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียนร้อยในพ้ืนท่ี / ความม่ันคง และพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 
  ๒. ความไม่ต่อเนื่องของผู้นําชุมชนหรือผู้บริหาร 
  ๓. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี  ทําให้แรงงานต้องออกทํางานนอกพ้ืนท่ี 
  ๔. สถานะทางการคลังขององค์กร 
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  � การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
       องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
      ����  ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถจําแนกได้ดงันี้ 
   ๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุกสาย  
ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการตามความต้องการของประชาชนทุกโครงการได้  
เนื่องจากมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณรายจ่ายประจําปี    การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

  ๒) การขยายเขตไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้ท้ังหมด  เนื่องจากมี
การขยายท่ีอยู่อาศัยในแต่ละชุมชนเพ่ิมข้ึน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือท่ีจะ
ทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนตําบล
ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได้
ช่วยกันแก้ไขปญัหาให้กับชุมชน  

  ๓)  การประปาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพ่ิม
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีและคาดว่า สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น    
๙๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ําใช้ตลอดท้ังปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ําประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ํา การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแก้ไขตามจุดท่ีเกิดปัญหา
ในทันที  องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้นําบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปีต่อไปเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือมีงบประมาณและความจําเป็นก็สามารถดําเนินโครงการได้ต่อเนื่อง
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
    ���� ด้านท่ีอยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
         จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยู่อาศัยมีความม่ันคง  และท่ี
ยังไม่ม่ันคงท่ียังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตําบลได้
มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจํากัดถ้ามีงบประมาณท่ีมากกว่านี้องค์การบริหารส่วนตําบลก็
จะดําเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   

(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
       จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตร เช่น ทําสวนยาง             

ทํานารายได้ส่วนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายได้จากการค้าขาย คนอายุ ๑๕-๖๐ ปีมีอาชีพและ
รายได้ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีข้ึนไป  มีอาชีพและมีรายได้ร้อยละ  ๑๐๐ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้าง          
ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วนมากมีอาชีพทําสวน ค้าขาย ร้านค้า 
ทําให้มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้   
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  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
                          ���� ด้านแรงงาน 
     ประชากรในวัยแรงงานบางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานต่างประเทศ  ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 
ห้างร้านใหญ่ๆ  ร้านอาหาร  เพราะในพ้ืนท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงาน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่
อาศัยปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้

     ���� ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  

โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน ได้แก่ โรคความดัน  เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปาก ในเด็ก และ
โรคอ่ืนๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําปี  การแก้ไขปัญหา 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลและโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ และ สปสช.อบต.เกาะเปาะ               
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ใหป้ระชากรเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ครัวเรือนได้กินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บป่วยท่ีเหมาะสม  การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม  และประชากร
ส่วนมากได้รับการตรวจสุขภาพ   

      ���� ด้านการศึกษา 
     เด็กร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี และบางส่วนได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อก็ต้องทํางานส่วนใหญ่จะเป็นงานรับจ้างท่ัวไป ดังนี้ระดับ
การศึกษาจึงไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน         
ในเขตพ้ืนท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน 

     ���� ด้านค่านิยมของคนในพื้นท่ี 
   จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาประชากร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้ความร่วมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล  
ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการสูบบุหรี่ บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็น
ความสําคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาในตําบล  งานประเพณี  เป็นต้น 
       ���� ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มี
เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนซึ่งถือเป็นส่วนน้อยมาก  วิธีแก้ปัญหาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งตัวชะลอ
ความเร็วเพ่ือลดอุบัติเหตุ  โดยความร่วมมือจาก ประชาชน  ฝ่ายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันเหตุอย่างถูก
วิธีนํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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      ���� ด้านยาเสพติด  
         ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ มีการเฝ้าระวังและมีการทํางานเป็นทีม        

โดยการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านทุกเดือน เพ่ือสรุปปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านมีการรายงานยอดผู้ค้า 
ผู้เสพ และร่วมวางมาตรการป้องกันไม่ให้ระบาดเพ่ิมข้ึน โดยทีมงานฝ่ายปกครองเฝ้าระวังแหล่งม่ัวสุม หากพบ
เจอจะเรียกมาพูดคุยตักเตือนหากพบว่ายังคงกระทําอีกก็แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเข้าทําการจับกุม เรียกผู้เสพ 
ผู้ปกครองมาคุยมาตักเตือน นอกจากนี้มีการจัดเวรยามจากฝ่ายปกครองเพ่ือตรวจสอบเฝ้าระวังบุคคลภายนอก
เข้ามารับซื้อสิ่งเสพติดในหมู่บ้าน และมีการแจ้งให้ชุดปราบปรามลงพ้ืนท่ีบ่อยๆ เพ่ือเป็นการปอ้งกันอีกทางหนึ่ง  
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบล ยังดําเนินการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  แจ้งเบาะแส      
ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี  

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  

ร้านค้า  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ได้แก่  ดิน น้ํา ต้นไม้  
อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ไม่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกท่ีดินหรือแหล่งน้ํา พ้ืนท่ีส่วนมากเป็นของประชาชน ปัญหา           
ด้านขยะ  การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เช่นโครงการบ้านเรือนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ
ต่างๆในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตําบลให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็น             
ตําบลน่าอยู่เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีท้ังหมด 3 หมู่บ้าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ในปี พ.ศ.  ๒๕๕5  ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑,455 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 1,677 คน คิดเป็นร้อยละ  
86.76  จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑,454 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท้ังสิ้น  1,675 คน  คิดเป็นร้อยละ  86.81  ปัญหาคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อยู่ในพ้ืนท่ีขณะท่ีมีการเลือกตั้ง  
เนื่องจากต้องไปทํางานยังประเทศเพ่ือนบ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลคือ ขอความ
ร่วมมือผู้นํา  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  เก่ียวกับข้อกฎหมาย
ของการเลือกตั้งท่ีกระทําได้และกระทําไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนองค์การบริหารส่วน
ตําบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดข้ึน  มีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
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 3.๑ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะนั้น  ได้ทําการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

สภาพปัญหา พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 
- ถนนในหมู่บ้านชํารุดเสียหาย 
- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดิน 
ดั้งเดิม 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ใน เขตอบต. อย่างต่อเนื่อง 
- อบต.ประสานบูรณาการโครงการ
จากหน่วยงานภายนอก 
 

1.2 ปัญหาการระบายน้ําไม่ดี 
น้าท่วมขัง 
- ท่อระบายน้ําอุดตัน 
- บางพ้ืนท่ีไม่มีท่อ/รางระบายน้ํา 
 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ          
ขุดลอกคู คลอง และกําจัดวัชพืช 
รวมท้ังการขุดลอกท่อระบายน้า 
- ก่อสร้างและซ่อมแซมประตูเปิด/ปิด 
ระบายน้ํา 
 

1.3 ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
- บางพ้ืนท่ียังขยายเขตไม่ท่ัวถึง 
และบางแห่งเกิดการชํารุด 
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตก 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซม และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้
ท่ัวถึง 
- อบต.ประสานโครงการจาก
หน่วยงานภายนอก 
 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ปัญหาผลผลิตทาง 
การเกษตรตกต่ํา 
- ขาดพันธุ์พืชท่ีดี 
- ขาดแคลนน้ําในการทํา 
การเกษตร 
- ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด 
 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ส่งเสริมการหาและขยายพืชพันธุ์ด ี
- รณรงค์ให้เกษตรกรลดใช้สารเคมี 
- รณรงค์การปลูกพืชใช้น้ําน้อย 
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
เกษตร 
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สภาพปัญหา พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2.2 ปัญหาต้นทุนการผลิตทาง 
การเกษตรสูง 
- เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึง                   
มีราคาแพง 
- ขาดความรู้ในการทาปุ๋ยอินทรีย ์

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ส่งเสริมการทาปุ๋ยชีวภาพ 
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 
- จัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 

2.3 ปัญหาการว่างงานและ 
มีรายได้น้อย 
- ไม่มีความรู้ ทักษะในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 

3. ปัญหาด้านสังคม 
3.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การป้องกัน และ 
บรรเทาสาธารภัย 
- มีการขโมยสิ่งของเครื่องใช้ในการ 
ประกอบอาชีพ 
- ขาดความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
- ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและควบคุมโรค 
4.2 ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย 
- ขาดสถานท่ีออกกาลังกาย 
- ประชาชนขาดความรู้ความ 
เข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัย 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 
- จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแล 
สุขภาพอนามัย 

5. ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง 
คลองตุยง 
- ไม่มีแนวป้องกันการกัดเซาะ 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพัง 
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สภาพปัญหา พื้นท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5.2 ปัญหาการขาดจิตสานึกใน 
การอนุรักษ์และจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนไม่มีจิตสํานึกและไม่ให้ 
ความสาคัญในการอนุรักษ์และ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้าง 
จิตสานึกให้ประชาชนเห็น 
คุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ปัญหาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 ปัญหาไม่สามารถอนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่นและการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างต่อ
งเนื่องและครอบคลุม 
- ประชาชนขาดการ 
ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
- การส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ไม่ต่อเนื่อง ทําให้ค่อยๆ สูญหายไป 

- เขตพ้ืนท่ี อบต.  
 
- จัด/ส่งเสริมให้มีกิจกรรม 
ในวันสาคัญ 
 
 
- จัด/ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

7. ปัญหาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
7.1 ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
- ประชาชนไม่ให้ความสําคัญของ 
การมีส่วนร่วม 

- เขตพ้ืนท่ี อบต.  
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง 
- สร้างความเข้าใจกับประชาชน 
ถึงผลดีของการมีส่วนร่วม 

7.2 ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของประชาชนไม่ท่ัวถึง 
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
ชํารุด 

- เขตพ้ืนท่ี อบต.  
 
- ซ่อมแซม/ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดี 

7.3 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ 
เก่ียวกับการเสียภาษี 
- การใช้บังคับข้อบัญญัติฯ ยังไม่มี 
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

- เขตพ้ืนท่ี อบต. - ประชาสัมพันธ/์อบรมให้ความรู ้
แก่ประชาชน 
- ประชาสัมพันธ์และใช้บังคับ 
ข้อบัญญัติให้มีประสิทธิผล 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  
พ.ศ.2559 – 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริม และพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง   
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิต ฮาลาล การค้า การบริการ
และการท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.  ในเขต            
จังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
และคุณภาพชีวิตที่ดี  

 

แบบ ยท ๐1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์  
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม และพฒันาการค้า  
การลงทุน และ ระบบโลจสิติกส์ 
รองรับประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสรมิสร้างความมั่นคง พฒันา 
โครงการพื้นฐาน และการเช่ือมโยง 
เมืองสู่นานาชาติ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน และ บริการ
สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา                
องค์การบริหาร               
ส่วนตําบล 
เกาะเปาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน 
และสงัคมใหม้ี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การกีฬาสู่ความ
เลิศและ
ส่งเสริม               
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง 
สันติสุข 

ยุทธศาสตร์ขาติ 
20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคม
และความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสินค้า และ บริการ 
ฮาลาลให้มีมลูค่าเพิม่และ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขัน    
ได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพฒันา
ประเทศสู่ความมั่นค่ัง
และยังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตรด้์านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ             
โลจสิติกส ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตรด้์านการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา                
องค์การบริหาร               
ส่วนตําบล 
เกาะเปาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน 
และสงัคมใหม้ี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การกีฬาสู่ความ
เลิศและ
ส่งเสริม               
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง 
สันติสุข 

เป้าประสงค์
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

เป้าประสงค์ 
เพิ่มจํานวนพื้นที่ 
และอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชน                 
มีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างได้เกิด
ประโยชน์มีความ                   
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และมสีถานที่ออก
กําลังกาย 

 

เป้าประสงค์ 
มีหลกัการ
บรหิารที่ดี 
โปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ 

 

เป้าประสงค์ 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 

กลยุทธ์ 
พัฒนา ปรบัปรุง 
บํารุง รกัษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายนํ้า 
ไฟฟ้า ประปา  
ฯลฯ 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทัง้
ในระบบ และ
นอกระบบทกุ
ระดับ 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์
ฟื้นฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติรวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษในหมูบ่้าน 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ก่อสร้างสนาม
และลานกีฬา 
และกิจกรรม
การออก 
กําลังกาย 

 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
- พัฒนาปรับปรงุ
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี 
- ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
สนับสนุน
ศักยภาพ     
อปพร. ให้มี
ความรู้ในการ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะ 
และ
ชุมชน 
 

แผนงาน 
สร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 
 
 

แผนงาน 
การเกษตร 
 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
การศึกษา 
 

แผนงาน 
การศาสนา

วฒันธรรม 

และ

นนัทนาการ 

 

แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห ์

 แผนงาน 

แผนงาน 
บรหิารงาน
ทั่วไป 
 

แผนงาน 
การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  จํานวน          
74   โครงการ 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ 
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาและ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  
จํานวน 26 โครงการ 
 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคน และ
สังคมให้มีคุณภาพ 
จํานวน  
58 โครงการ 
 

 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรก์าร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน  จํานวน          
11  โครงการ 
 

 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรก์าร
กีฬาสู่ความเลิศ
และสง่เสรมิ               
การท่องเที่ยว  
จํานวน           
 5  โครงการ 

 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการที่ดี  
จํานวน           
 21  โครงการ 
 

 

รายละเอียด
โครงการ 
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้าง 
สันติสุข  จํานวน          
3  โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร ์(Strategic map)  
         

 

   

 

  

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

       

 

วิสัยทัศน ์
การเกษตรก้าวหน้า  พัฒนาอาชีพ  เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  ยกระดับคุณภาพชีวิต 

และเข้าถึงการบรกิาร  เสริมสร้างสมานฉนัท์  ชุมชนสนัติสุข” 
 

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

- เคหะและ
ชุมชน 

 

แบบ ยท 02 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิชุมชน
และการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน 
และสงัคมใหม้ี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การกีฬาสู่ความ
เลิศและ
ส่งเสริม               
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง 
สันติสุข 

เป้าประสงค์ 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

พัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกจิชุมชน
และการแก้ไข
ปัญหา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

 

เพิ่มจํานวน
พื้นที่ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ประชาชน                 
มีสุขภาพแข็งแรง
ใช้เวลาว่างได้เกิด
ประโยชน์มีความ                   
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
และมสีถานที่ออก
กําลังกาย 

มีหลกัการ
บรหิารที่ดี 
โปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ 

 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 3 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 5 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 8 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปลีะ 2 
โครงการ 

 

กลยุทธ์ 
พัฒนา ปรบัปรุง 
บํารุง รกัษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายนํ้า 
ไฟฟ้า ประปา  
ฯลฯ 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชนตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทัง้
ในระบบ และ
นอกระบบทกุ
ระดับ 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติรวมถึงการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษในหมูบ่้าน 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ก่อสร้างสนาม
และลานกีฬา 
และกิจกรรม
การออก 
กําลังกาย 

 

กลยุทธ์ 
- พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
- พัฒนาปรับปรงุ
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี 
- ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
สนับสนุน
ศักยภาพ     
อปพร. ให้มี
ความรู้ในการ
ป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัย 

 

กลยุทธ ์

- สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การเกษตร 
- สาธารณสุข 
 

 

- การศึกษา 
- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- สังคมสงเคราะห ์
- เคหะและชุมชน 
- สาธารณสุข 
- บริหารงานทั่วไป 
- งบกลาง  

 

- การเกษตร 
- เคหะและ
ชุมชน 
 

 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- เคหะและ
ชุมชน 

 

- บริหารงานทั่วไป 
- สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

- การรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย 
กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 2 ยท 1 ก่อสร้าง ร้อยละที่เพิ่มขึ้น  3 6 9 12 ปีละ 3  โครงการ การพัฒนา ก่อร้าง กองช่าง  
การเสริมสร้าง การพัฒนาด้าน การพัฒนา ปรับปรุง ของการพัฒนา      ปรับปรุง บุกเบิก   
ความมั่นคงพัฒนา โครงสร้าง โครงสร้าง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค      บํารุงรักษา ปรับปรุง   
โครงสร้างพื้นฐาน  พื้นฐาน และ พื้นฐาน สาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน      ถนน สะพาน ซ่อมแซมถนน   
และการเชื่อมโยง บริการสาธารณะ   เพิ่มขึ้น      ทางเท้า  ทางเท้า สะพาน   
เมืองสู่นานาชาติ          ท่อระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา    
          ไฟฟ้า ประปา ประตูระบายน้ํา   
          ฯลฯ ไฟฟ้าและประปา   
              
ยท 1 ยท 1 ยท 2 ประชาชน ร้อยละ   5 10 15 20 ปีละ 5  โครงการ ส่งเสริม จัดอบรม สํานักปลัด  
สร้างเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาด้าน การพัฒนา มีคุณภาพชีวิต ระดับคุณภาพ      สนับสนุน ให้ความรู้   
ที่เข้มแข็งจาก เศรษฐกิจและ และ ที่ดี ชีวิตของ      การสร้างงาน    
ฐานเกษตรอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้าง  ประชาชน      สร้างอาชีพ    
ผลผลิต ฮาลาล การค้า  ความเข้มแข็ง  เพิ่มขึ้น และ      ให้กับ    
การบริหาร และ  ของระบบ  นําแนวทางตาม      ประชาชน    
การท่องเที่ยว  เศรษฐกิจ  โครงการ      ตามแนว    
  ชุมชน และ  พระราชดําริ      ปรัชญา    
  การแก้ไข  มาใช้      เศรษฐกิจ    
  ปัญหาความ        พอเพียง    
  ยากจน            
              
              
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย 
กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 2 ยท 4 ยท 3 ประชาชน ร้อยละ  8 16 24 32 ปีละ 8  โครงการ ส่งเสริม จัดอบรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนาด้าน การพัฒนา มีคุณภาพ ระดับคุณภาพ      สนับสนุน ให้ความรู้   
ชุมชนที่น่าอยู่ และ สังคม และ คน และ ชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตของ      การจัดการ    
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง สังคมให้มี  ประชาชนดีขึ้น      ศึกษาทั้งใน    
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  คุณภาพ        ระบบและ    
          นอกระบบ    
          ทุกระดับ    
              
              
ยท 2 ยท 3 ยท 4 เพิ่มจํานวน ทรัพยากร 1 2 3 4 ปีละ 1  โครงการ คุ้มครอง จัดกิจรรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนา การจัดการ พื้นที่ และ ธรรมชาติและ      อนุรักษ์ โครงการเพิ่มพื้นที่   
ชุมชนที่น่าอยู่ และ ด้านทรัพยากร ทรัพยากร อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม      ดูแล รักษา สีเขียว   
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและ ธรรมชาตแิละ ทรัพยากร ในพื้นที่เพิ่ม      และส่งเสริม    
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ จํานวนขึ้น      สนับสนุนให้    
  อย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม       ประชาชนมี    
          จิตสํานึก    
          ในการร่วม    
          กันอนุรักษ์    
          ทรัพยากร    
          ธรรมชาติ    
              
              
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย 
กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 4 ยท 5 ประชาชนมี ร้อยละที่ 2 4 6 8 ปีละ 3  โครงการ ส่งเสริม จัดโครงการ/ สํานักปลัด  
การเสริมสร้าง การพัฒนาด้าน การกีฬา สุขภาพแข็งแรง ประชาชนสนใจ      สนับสนุน กิจกรรมการออก   
ความมั่นคงพัฒนา สังคม และ สู่ความเป็น ใช้เวลาว่างให้ ออกกําลังกาย      การก่อสร้าง กําลังกายและ   
โครงสร้างพื้นฐาน  ความมั่นคง เลิศ และ เกิดประโยชน์ เพิ่มขึ้น และ      สนาม และ ก่อสร้างสนาม   
และการเชื่อมโยง  ส่งเสริมการ มีความสัมพันธ์ สุขภาพแข็งแรง      ลานกีฬา กีฬา   
เมืองสู่นานาชาติ  ท่องเที่ยว ที่ดีต่อกัน และ       และกิจกรรม    
   มีสถานที่       ออกกําลังกาย    
   ออกกําลังกาย           
ยท 2 ยท 4 ยท 6 มีหลักการ ประชาชนมี 5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ - พัฒนา - จัดอบรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนาด้าน การบริหาร บริหารที่ดี ส่วนร่วมใน      ศักยภาพของ ให้ความรู้   
ชุมชนที่น่าอยู่ และ สังคม และ จัดการที่ดี โปร่งใส การบริหารงาน      บุคลากร - จัดหาเครื่องมือ   
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง  ตรวจสอบได้ ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น      - พัฒนา เครื่องใช้ในการ   
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน          ปรับปรุง ปฏิบัติงาน   
          ระบบบริหาร    
          จัดการตาม    
          หลักการ    
          บริหาร    
          จัดการ    
          บ้านเมืองที่ดี    
          - ปรับปรุง    
          จัดหา     
          เครื่องมือ    
          เครื่องใช้    
          สําหรับการ    
          ปฏิบัติงาน    

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย 
กับยุทธศาสตร์ อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 4 ยท 7 ประชาชน ร้อยละของ 1 1 1 1 ปีละ 1  โครงการ ส่งเสริม - จัดอบรมให้ สํานักปลัด  
การเสริมสร้าง การพัฒนาด้าน ส่งเสริมการ มีคุณภาพชีวิต ครัวเรือน      สนับสนุน ความรู้   
ความมั่นคงพัฒนา สังคม และ รักษาความ ที่ดี และมีความ ที่ได้รับการ      ศักยภาพ - จัดหาเครื่องมือ   
โครงสร้างพื้นฐาน  ความมั่นคง มั่นคงและ ปลอดภัยใน ช่วยเหลือ      อปพร.ให้มี เครื่องใช้ในการ   
และการเชื่อมโยง  เสริมสร้าง ชีวิตและ บรรเทา      ความรู้ ปฏิบัติงาน   
เมืองสู่นานาชาติ  สันติสุข ทรัพย์สิน สาธารณภัย      ในการ    
    ในชีวิตและ      ป้องกัน    
    ทรัพย์สิน      บรรเทา    
          สาธารณภัย    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 

แบบ ยท.03 



108 

ส่วนที่ ๔ 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ท่ี 
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
2 
 

การพัฒนาและเสริมสรา้งความ 
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
และการแก้ไขปัญหาความยากจน 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั 
 

เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลดั  
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลดั  

3 
 

การพัฒนาคนและสังคม 
ให้มีคุณภาพ 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สํานักปลดั  
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
สํานักปลดั 

 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สํานักปลดั 
 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ สํานักปลดั  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง  
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สํานักปลดั  
บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั  
งบกลาง งบกลาง สํานักปลดั  

4 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลดั  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน สํานักปลดั กองช่าง 

5 
 

การกีฬาสู่ความเปน็เลิศและ 
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สํานักปลดั  

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง  
6 
 

การบริหารจัดการท่ีด ี บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั  
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
สํานักปลดั  

7 
 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสรมิสร้างสันตสิุข 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลดั  

รวม 7  ยุทธศาสตร ์ 5  ด้าน 10  แผนงาน 1  กอง / 1  สํานัก  
  



แบบ ผ. ๐๗

ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๗๔ ๓๗,๙๙๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๒๙๓ ๑๕๐,๖๙๐,๐๐๐

รวม ๗๔ ๓๗,๙๙๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๗๓ ๓๗,๕๖๕,๐๐๐ ๒๙๓ ๑๕๐,๖๙๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
    ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๕ ๕๖๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๖๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๖๕,๐๐๐ ๑๕ ๕๖๕,๐๐๐ ๖๐ ๒,๒๖๐,๐๐๐
    ๒.๒ แผนงานการเกษตร ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๑ ๓๖๐,๐๐๐ ๔๔ ๑,๔๔๐,๐๐๐

รวม ๒๖ ๙๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๙๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๙๒๕,๐๐๐ ๒๖ ๙๒๕,๐๐๐ ๑๐๔ ๓,๗๐๐,๐๐๐

๑๐๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๕๑  -  ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

รวม  ๔  ปีปี  ๒๕๖๔ปี  ๒๕๖๓ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒



ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม
ให้มีคุณภาพ
    ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๙ ๑,๒๐๔,๒๐๐ ๙ ๑,๒๐๔,๒๐๐ ๙ ๑,๒๐๔,๒๐๐ ๙ ๑,๒๐๔,๒๐๐ ๓๖ ๔,๘๑๖,๘๐๐
     ๓.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๒ ๕๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๑๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๑๕,๐๐๐ ๔๘ ๒,๐๖๐,๐๐๐
    ๓.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๒ ๑,๘๐๐,๐๐๐
    ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๘ ๑๖๐,๐๐๐
    ๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑ ๓,๖๗๙,๙๐๐ ๑๑ ๓,๖๗๙,๙๐๐ ๑๑ ๓,๖๗๙,๙๐๐ ๑๑ ๓,๖๗๙,๙๐๐ ๔๔ ๑๔,๗๑๙,๖๐๐
    ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข ๑๒ ๕๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๕๕,๐๐๐ ๔๘ ๒,๒๒๐,๐๐๐
    ๓.๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐
    ๓.8 แผนงานงบกลาง ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๔ ๒,๖๓๓,๒๐๐ ๑๖ ๑๐,๕๓๒,๘๐๐

รวม ๖๔ ๙,๑๒๗,๓๐๐ ๖๔ ๙,๑๒๗,๓๐๐ ๖๔ ๙,๑๒๗,๓๐๐ ๖๔ ๙,๑๒๗,๓๐๐ ๒๕๖ ๓๖,๕๐๙,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ๔.๑ แผนงานการเกษตร ๗ ๒๑๐,๐๐๐ ๗ ๒๑๐,๐๐๐ ๗ ๒๑๐,๐๐๐ ๗ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๘ ๘๔๐,๐๐๐
    ๔.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๕ ๕๙๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๓๖๐,๐๐๐

รวม ๑๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๐๐,๐๐๐ ๔๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี

๑๑๐



ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕. ยุทธศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
    ๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๕ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๒๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๙ ๑,๑๖๒,๐๐๐ ๙ ๑,๑๘๔,๐๐๐ ๙ ๑,๒๐๗,๐๐๐ ๓๖ ๔,๖๙๓,๐๐๐
    ๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๑๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๑๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๑๓ ๕๗๕,๐๐๐ ๕๒ ๒,๓๐๐,๐๐๐
    ๖.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑ ๒๕๕,๐๐๐ ๑ ๒๕๕,๐๐๐

รวม ๒๓ ๑,๙๗๐,๐๐๐ ๒๒ ๑,๗๓๗,๐๐๐ ๒๒ ๑,๗๕๙,๐๐๐ ๒๒ ๑,๗๘๒,๐๐๐ ๘๙ ๗,๒๔๘,๐๐๐
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข
    7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ ๘๐๐,๐๐๐

รวม ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๘ ๘๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ ๕๓,๗๖๗,๓๐๐ ๒๐๔ ๕๓,๑๐๔,๓๐๐ ๒๐๔ ๕๓,๑๒๖,๓๐๐ ๒๐๔ ๕๓,๑๔๙,๓๐๐ ๘๑๘ ๒๑๓,๑๔๗,๒๐๐

๑๑๑

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                       แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
         1.1  แผนงานเคหะละชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง            
ซอยรอยะ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  3  เมตร 
ยาว  300  เมตร 

360,000 360,000 360,000 
 

360,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง                
สายชลประทาน– ทุ่งนา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3 – 5 เมตร 
ยาว 300  เมตร 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 บุกเบิกถนนลูกรัง 
ซอยอนามัยใหม่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง  
กว้าง 3 – 4 เมตร   
ยาว  200 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 



113 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนหินคลุก      
ซอยบาโระ (ส่วนต่อ) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างผิวจราจร 
หินคลุก  
กว้าง  4.50  เมตร 
ยาว  300  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

5 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง          
สายชลประทาน  
ซอยบ้านนิเซ็ง หมู่ที่ 2 (บาโง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง3 – 4 เมตร 
ยาว  200  เมตร 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 บุกเบิกทางเท้าเข้าโรงเรียนตา
ดีกา มะพร้าวต้นเดยีว             
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  2.00  เมตร 
สูง  0.80  เมตร                  
ยาว  150  เมตร 

   240,000 240,000 
 

240,000 
 

240,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 บุกเบิกถนนบ้านโตะ๊กูเฮง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร             
ยาว  200  เมตร                  
หนา  0.50  เมตร  

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 



114 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง             
ซอยนิติมุง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 บุกเบิกถนนลูกรัง              
ซอยบือแน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง  
3 – 5 เมตร   
ยาว 560 เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30 เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง              
ซอยทุ่งนา 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง  
4 – 5 เมตร   
ยาว  1,300  เมตร  
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง              
ซอยบาโง 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
 ยาว  600  เมตร  
หนา 0.20  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           



115 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 บุกเบิกถนนลูกรัง    
ซอยเลียบสะพานสี่เลน   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว้าง  4.00  เมตร
ยาว  200  เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยสวนปาลม์  
ถนนสายเกาะเปาะ – กาหยี            
หมูที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร      
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.20  เมตร 

550,000 
 

550,000 550,000 550,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก            
ซอยทุ่งนา 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
กว้าง 4.00–5.00 เมตร  
ยาว  1,300  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง            
ซอยทุ่งนา 2  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว้าง 4-5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
ผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
 
 



116 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก            
ซอยทุ่งนา 2  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 4 - 5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
หนา  0.15  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยมะเย็ง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  
ยาว  220  เมตร 

352,000 352,000 
 

352,000 
 

352,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยหะยีอารง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรหินคลุก   
กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  90.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยแวแซ  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร                 
ยาว  0.80  เมตร 

192,000 192,000 192,000 
 

192,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           



117 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ํา 
ชลประทาน  หมู่ที่ 1 - 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นหินคลุก   
กว้าง 4 – 5  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยอาบ ู หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยหะยสีาเมาะ  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  200   เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง         
ซอยกะแย  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.40  เมตร 

150,000 150,000 150,000 
 

150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



118 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยยี่หล้า  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง  
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  
80  เมตร           ผิว
จราจรลูกรังหนา  0.30  
เมตร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 บุกเบิกถนน  
ซอยแวหลง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 บุกเบิกถนน   
ซอยมามะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

           
           
           
           

 
 



119 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยจูซา  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง  
กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  190.00  เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.  
วางท่อระบายน้ํา ขนาด 
Ø 0.60  ม.  จํานวน 

12  ท่อน  ขนาด Ø  
1.00  ม.  จํานวน  
7  ท่อน  ป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
จํานวน  1  ป้าย 

430,000    - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.  
 ซอยกําปงดูล ู หมู่ที่ 1  
(ส่วนต่อ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  2.50  เมตร 
ยาว  150  เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           
           

  



120 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 ก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยตรงข้ามซอยตอืเงาะ   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

       70,000 
 
 

70,000 70,000 70,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายชลประทาน – ทุ่งนา   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร                
ยาว  800  เมตร  
 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงถนนขยายผิวจราจร
ถนน คสล.  ซอยกําปงดลู ู
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการสัญจร
และการขนส่งผลผลิต             
ทางการเกษตร 

กว้าง  1.00 เมตร 
ยาว  400  เมตร 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง          
ซอยบาโง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

     830,000 
 

830,000 830,000 830,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



121 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง            
ซอยกูโบร์กาวะห ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยชลประทาน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว   200  เมตร 

400,000 
 
 
 

400,000 400,000 400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.  
 ซอยกูโบร์   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  30  เมตร 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยคาดี  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  2.50  เมตร          
ยาว  80  เมตร 

166,000 166,000 166,000 
 

 
 

166,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



122 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง      
ซอยประปา  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 

697,000 697,000 697,000 
 

697,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง             
ซอยสวนเกษตร  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร 

1,328,000 1,328,000 1,328,000 
 

1,328,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนลาดยาง              
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ปรับปรุงให้ผิวจราจร 
ดีขึ้น 

ถนนสายคันกั้นน้ํา
คลองตุยง  
หมู่ที่ 1 - 3 
ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร   
หนา  4  ซม. 
ยาว 1,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
เป็นถนน คสล. ซอยอาแว                     
ถนนสายเกาะเปาะเหนือ– 
บ้านใหม่  หมู่ที่ 3                                    
(142-48-0006) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
เป็นถนน คสล.  
กว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  95  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           



123 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 ปรับปรุงถนนลาดยางแคพซลี 
ซอยเจะดอเลาะ เป็นถนน 
คสล. สายเกาะเปาะเหนือ – 
บ้านใหม่  หมู่ที่ 3                                    
(141-48-0006) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แคพซีล 
กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  95  เมตร  
เป็นถนน คสล.  
กว้าง  95  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
  
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงถนน คสล.  
พร้อมคูระบายน้ํา   
ซอยยูโซะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร               
ยาว  240  เมตร  
พร้อมคูระบายน้ํา
กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.50  เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนนภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่  1  
หมูท่ี่  2   
หมู่ที่  3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงถนนภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่  1  
หมูท่ี่  2   
หมู่ที่  3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



124 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนน ทางเท้า             
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่ 1  
หมูท่ี่ 2   
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงทางเชื่อมแยก
หัวสะพานคลองวัว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคม     
มีความปลอดภัย 

จํานวน 1 จุด 300,000  
 

300,000  300,000  300,000 ร้อยละที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตลุดลง กองช่าง 

47 ก่อสร้างคูระบายน้ํา  
ซอยซูงา  หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ํา  ก่อสร้างคูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 

350,000 
 

350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

48 ก่อสร้างคูระบายน้ํา  
หัวสะพานคลองวัว   
หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.  
กว้าง 0.50  เมตร       
ลึก  0.50  เมตร   
ยาว  100  เมตร                 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

49 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
(ท่อเหลี่ยม) ซอยกําปงดลูู
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา ก่อสร้างท่อ  BOX  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร           
สูง  1.50  เมตร               
ยาว  14.00  เมตร 

600,000 
 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

50 ก่อสร้างคูระบายน้ํา                   
ซอยบ้านซอเร  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร           
ลึก  0.60  เมตร               
ยาว  200  เมตร 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

 



125 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 ก่อสร้างท่อบล็อก  
ถนนสายดอนรัก –               
ท่ากูโบร์  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  กว้าง  1.50 x               
1.50  เมตร            
ยาว  13.00  เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

52 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.                 
หลังโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

53 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.                 
ซอยบ้านเสะกอเด หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

54 ก่อสร้างคูระบายน้ําคสล. 
ข้างร้านน้ําชาเสะนาเส   
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา   กว้าง  0.80  เมตร            
ลึก  0.60  เมตร              
ยาว  80  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

55 ปรับปรุงคูระบายน้ํา 
หลังบ้านกํานัน  หมู่ที่ 2 
(192-50-0007) และ  
(192-49-0006) 

เพื่อระบายน้ํา  ทําฝาคูระบายน้ํา คสล. 
ความยาว  120  เมตร 

400,000 
 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

56 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.          
ซอยยูโซ๊ะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

360,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

57 ก่อสร้างคูระบายน้ํา   
ซอยอาแว  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

           
 



126 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 ก่อสร้างคูระบายน้ํา            
ซอยกูโบร์  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 200,000 
 

200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา            
ซอยกูโบร์  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 200,000 
 

200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 จัดทําฝาปดิคูระบายน้ํา คสล.         
ซอยสหกรณ ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัย                
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  1.00  เมตร  
ยาว  400  เมตร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80                
พึงพอใจสามารถ
ป้องกันอุบัติเหตุได ้

เกิดความปลอดภยั              
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

61 วางท่อระบายน้ํา 
หน้าโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา วางท่อ คสล. Ø 
0.60  เมตร  
ยาว  150  เมตร    

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างทํานบกั้นน้ําบรเิวณ         
หัวสะพานถึงปากาลือสง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อบริหารจดัการน้ําใน
หน้าแล้ง 

กว้าง 10  เมตร 
 

800,000 800,000 800,000 
 

800,000 ร้อยละ 80               
พึงพอใจสามารถ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

มีน้ําไว้ใช้ใน   
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
สําหรับเปิด – ปิดน้ํา 
เพื่อทําการเกษตร 
หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 

เพื่อบริหารจดัการน้ํา 
ด้านการเกษตร 

3  จุด 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 ร้อยละ 80               
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการน้ําด้าน
การเกษตร 

มีน้ําไว้ใช้ทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

64 ขุดลอกคลองระบายน้ํา
ชลประทาน   
หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา             
น้ําท่วม 

กว้าง  10.00  เมตร  
ยาว  800  เมตร 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 90         
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม 

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

           



127 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

65 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง          
ภายในตําบล 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมเมื่อเกิดอุทกภยั 

หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 3 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80        
พึงพอใจในการ
ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาและป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
คลองตุยง 

เพื่อป้องกันถนนคั้นกั้น
น้ําคลองตุยงได้รับ
ความเสยีหายจากน้ํา
คลองตุยงเซาะตลิ่ง 

ริมคลองตยุง  
หมู่ที่ 1 – 3 
ยาว  1,000  เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ป้องกัน
การน้ํากัดเซาะตลิ่ง 

สามารถป้องกัน 
การกัดเซาะ 
ริมตลิ่งได ้

กองช่าง 

67 ก่อสร้างท่ออุโมงค ์
ลอดใต้คลองส่งน้ําชลประทาน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ท่ออุโมงค์ กว้าง  
1.50 x 1.50  เมตร 
ยาว 20–40  เมตร 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

68 ขุดลอกคลองตยุง  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วม 

กว้าง 25  เมตร 
ยาว  6,000  เมตร 

4,600,000 
 

4,600,000 4,600,000 4,600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง
สายคันกั้นน้ําคลองตุยง  
หมู่ที่ 1 - 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน               
มีความพึงพอใจที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

           
           

 
 



128 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

70 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
 

เพื่อจ่ายกระแสฟ้าให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 - 3  200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้  
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ 
 

กองช่าง 

71 แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก 
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1 - 3  100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ 
 

กองช่าง 

72 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ริมทางสาธารณะ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ หมู่ที่ 1 - 3 800,000 
 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 90
พึงพอใจ 
ในการ
ป้องกัน
อุบัติเหต ุ

อุบัติเหตลุดลง กองช่าง 

73 เจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้อุปโภค บริโภค ขนาด  6  นิ้ว 230,000 
 

230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 90 
พึงพอใจที่มี
น้ําเพียงพอ
ในการ
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อใช้อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
พึงพอใจที่มี
น้ําเพียงพอ
ในการ
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

           
           

รวม 74  โครงการ   37,995,000 37,565,000 37,565,000 37,565,000    



    129 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  สร้างเสริมเศรษฐกิจที่เขม้แข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน    
        2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการศักยภาพกลุ่มสตร ี

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานให้แก่ 
กลุ่มสตร ี

กลุ่มสตร ี
จํานวน  120  คน 

280,000 
 

280,000 280,000 280,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มสตรมีีศักยภาพ 
ในการทํางานเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 ส่งเสริมอาชีพประกอบขนม 
– อาหาร 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

จัดฝึกอบรมการ
ประกอบชีพขนม 
และอาหาร 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีอาชีพ 
และ รายไดเ้สริม 

สนง.ปลัด 

3 ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา 
ในกระชัง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

ฝึกอาชีพให้
ประชาชนที่สนใจ  

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีอาชีพ 
และสร้างรายได ้

สนง.ปลัด 

4 ส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พต าม
หลักเศรษฐจิกพอเพียง 
ให้แก่ประชาชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
การประกอบอาชีพ
ปศุสัตว์ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีอาชีพ 
และ สร้างรายได ้

สนง.ปลัด 

5 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อพัฒนาฝีมือและ
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มสตร ี

ฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อยกระดับฝีมือ
ให้กับกลุ่มอาชีพ
สตร ี

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ฝีมือและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มสตรไีดร้ับการ
พัฒนา 

สนง.ปลัด 

6 อบรมและส่งเสริมอาชีพ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่ออบรมสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ฝึกอบรมให้
ผู้ด้อยโอกาสเพื่อได้
ประกอบอาชีพ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1ครั้ง/ป ี ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

 
 



130 
แบบ ผ 01 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เรื่องกอ  งทุนสวัสดิ
การชุมชน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนทราบ               
แนวทางการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สนง.ปลัด 

8 ฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝมีือ 
ให้กลุ่มอาชีพสตร ี

เพื่อพัฒนาฝีมือ 
ให้กับกลุ่มสตร ี

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มอาชีพสตร ี

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มสตรมีีศักยภาพ               
ในการประกอบอาชีพ 

สนง.ปลัด 

9 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน    
มีงานทํา 

ฝึกอบรมและสร้าง
อาชีพให้แก่เยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนเกิดความรู้      
สร้างงาน สร้างรายได้เสริม 

สนง.ปลัด 
 

10 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้การ
จัดทําผลิตภณัฑส์ินค้า  OTOP 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อพัฒนาสินค้า 
ของกลุ่มให้เป็นสินค้า  
OTOP 

ฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดทําผลติภณัฑ์
สินค้า OTOP 

10,000 
 

 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มได้รับการขึ้นทะเบียน
ผลิตภณัฑ ์
เป็นสินค้า  OTOP 

สนง.ปลัด 

11 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนารายได ้
ของกองทุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

อบรมให้ความรู้การ
ประกอบชีพวิสาหกิจ
ชุมชน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความเข้าการ
ประกอบอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน 

สนง.ปลัด 

12 จัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให้ประชาชน 
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

อบรมให้ความรู้การ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถ           
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

สนง.ปลัด 

13 ส่งเสริมสุขภาพสตรี , ผูสู้งอายุ, 
ผู้พิการ 

เพื่อดูแลสุขภาพสตร ี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

อบรมให้ความรู้  และ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ               
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สนง.ปลัด 

14 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด
ความรุนแรงในครอบครัว 

เพื่อลดการกระทําที่
รุนแรงในครอบครัว 

อบรมให้ความรู ้ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ความรุนแรงในครอบครัว
ลดลง 

สนง.ปลัด 

15 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี
ความรู้เรื่องการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ 

อบรมให้ความรู้ เรื่อง
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนทราบ               
แนวทางการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สนง.ปลัด 

รวม  15   โครงการ   565,000 565,000 565,000 565,000    
 



131 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  สร้างเสริมเศรษฐกิจที่เขม้แข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน    
        2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์ม) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 150,000 150,000 150,000 
 

150,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีงานทํา              
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ้
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนลดรายจ่าย 

จํานวน  1 ครั้ง 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนลดรายจ่าย          
เพิ่มรายได ้

สนง.ปลัด 

3 ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

จํานวน  1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี สร้างอาชีพและสร้าง
รายได ้ให้แก่ประชาชน 
และแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 

สนง.ปลัด 

4 สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ         
การทํานา 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

จํานวน  3 หมู ่ 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีงานทํา                
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 ฟื้นฟูนาร้าง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชน 

จํานวน  3 หมู ่ 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีงานทํา             
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

6 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานทํา 

จํานวน 3 หมู ่ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีงานทํา            
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 
 

7 อบรมวิทยากรกระบวนการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให้ประชาชนดํารง 
ชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนดํารงชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนง.ปลัด 

           
           

 



132 
แบบ ผ 01 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รบั 

หน่วยงานที ่
รับผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 จัดตั้งศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อให้ประชาชน
ดํารงชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนได้ศึกษา
องค์ความรู้ต่างจาก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 มีศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
จํานวน       
1 แห่ง 

ประชาชนดํารงชีวิต 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนง.ปลัด 

9 ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
(แผนชุมชน  ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมและทําปุ๋ย
ไว้ใช้ 

อบรมให้ความรู้และ
สาธิตการทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถรู้
วิธีการทําปุ๋ย 

สนง.ปลัด 

10 รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ร่วมปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่ ที่กําหนด 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1  ครั้ง/ป ี สามารถรักษาสภาพดิน
และป้องกันการ
พังทลายของดิน 

สนง.ปลัด 

11 สนับสนุนพันธุ์พืช เพื่อดําเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน 
ดํารงชีวิตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

จัดหาพันธุ์พืชไว้
เพาะปลูก 

5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมพีันธุ์พืช
สําหรับเพาะปลูก 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวม   11  โครงการ   360,000 360,000 360,000 360,000    
 



133 
แบบ ผ 01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
       3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนสื่อการเรียน 
สําหรับการศึกษาดา้น
ศาสนา 

เพื่อให้ผู้ศึกษาด้าน
ศาสนามสีื่อการเรียน 

มัสยดิละ 1ชุด 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 จํานวนมัสยดิ  
5 แห่ง มีสื่อ 
การศึกษาใช้ 

มีสื่อการเรียนไว้ศึกษา
ด้านศาสนา 

สนง.ปลัด 

2 อาหารเสริม (นม)  
โรงเรียน 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
ได้รับอาหารเสรมินม
เพียงพอ 

-โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน  2  แห่ง 
-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 

831,700 
 

831,700 831,700 831,700 1  ครั้ง/ป ี เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 

3 อาหารกลางวัน เพื่อใหเ้ด็กเล็กไดร้ับ
อาหารกลางวันเพียงพอ
ถูกสุขลักษณะ 

-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 

122,500 
 

122,500 122,500 122,500 1  ครั้ง/ป ี เด็กเล็กมีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 

4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ละลายพฤติกรรม           
กล้าแสดงออก               
เกิดความสามัคค ี

จํานวน  25  คน 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สนง.ปลัด 

5 จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เกาะเปาะ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบการปฏบิัติงาน
ของศูนย์ฯ 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ปี  ประชาชนไดร้ับทราบ
การปฏิบัติงานของ 
ศูนย์ฯ 

สนง.ปลัด 

 



134 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
จัดกิจกรรมเพิ่มความ
สามัคค ี

จํานวน  3  แห่ง 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1  ครั้ง/ป ี นักเรียนได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

สนง.ปลัด 

7 หนูน้อยฟันสวย เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.
เกาะเปาะ 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 2  ครั้ง/ป ี ลดปัญหาเรื่องเด็ก 
ฟันผ ุ

สนง.ปลัด 

8 ทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กเรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.
เกาะเปาะ 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี เด็กนักเรยีนได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู ้

สนง.ปลัด 

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนทั้ง 4 ด้าน  
ให้มีประสิทธิภาพ 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็ก อบต.
เกาะเปาะ 

55,000 55,000 55,000 55,000 1  ครั้ง/ป ี เด็กนักเรยีนได้รับ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู ้

สนง.ปลัด 

           

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม  9  โครงการ   1,204,200 1,204,200 1,204,200 1,204,200    
 



135 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
       3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เรียนรูจ้ริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสูส่ันตสิุข 
ประจําปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
ผู้นําศาสนา มีความรู้
ด้านจริยธรรมตาม 
หลักศาสนาอิสลาม 

จํานวน  60  คน 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
จํานวน         
60 คน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ผู้นําศาสนา มีความรู้ด้าน 
จริยธรรมตามหลักศาสนา
อิสลาม 

สนง.ปลัด 

2 เมาลดิสมัพันธ์ เพื่อส่งเสริมประเพณี
และสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 

1  ครั้ง 60,000 
 

60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี เกิดการส่งเสริมประเพณี
และสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนา 

สนง.ปลัด 

3 ส่งเสริมและอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน             
มีความรู้  มีคุณธรรมและ
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ 
ในภาคฤดูร้อน 

อบรมให้ความรู้ 
และจัดกิจรรม
ละลายพฤติกรรม 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม          
150 คน 

เด็ก เยาวชน เกิดความรู้                
มีคุณธรรม 

สนง.ปลัด 

4 ส่งเสริมการอ่านอัลกุรอาน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนอ่านอัลกุรอาน
ได้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา 

เด็ก เยาวชนได้
ฝึกฝนการอ่านอัล
กุรอานอย่าง
ถูกต้อง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ        
60 คน  
 

เด็ก เยาวชน อ่าน 
อัลกุรอานได้ถูกต้อง 

สนง.ปลัด 

5 อาซูรอสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมพื้นบ้าน และ
ประเพณีทางศาสนา 

1  ครั้ง 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง/ป ี สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
พื้นบ้านและประเพณีทาง
ศาสนา สร้างความสามัคคี 
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

 



136 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 

ส่งเสริมการถือศลีอด                
เดือนรอมฎอน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาประเพณ ี

1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริมการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

สนง.ปลัด 

7 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา             
และประเพณีต่างๆ  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม       
ทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ทําให้กิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป 

สนง.ปลัด 

8 ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ศิลปะท้องถิ่นคงอยู่
ตลอดไป 

สนง.ปลัด 

9 
 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์               
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี สร้างความสามัคคีของคน
ในหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สนง.ปลัด 

10 อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อเป็นการสบืสาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูมรดกทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จํานวน  1  ครั้ง 40,000 
 

40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในพื้นที่ได้สืบ
สานส่งเสรมิอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูมรดกทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สนง.ปลัด 

11 ประกวดและแข่งขันว่าว 
ประจําปี  

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และอนุรักษ์ประเพณี
ไทยและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

จํานวน  1  ครั้ง 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง/ป ี ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีของคน 
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

12 สนับสนุนชุดการแสดง          
สิละ มะโย่ง 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จํานวน  2  ชุด 60,000 60,000 60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี วัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่
อย่างยั่งยืน 

สนง.ปลัด 

รวม 12  โครงการ   515,000 515,000 515,000 515,000    



 

137 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
        3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กีฬาสานสมัพันธ์ สานฝัน          
ครอบครัว 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสถานบันครอบครัว 

ครอบครัวในตําบล 
20 ครอบครัว 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม 20 
ครอบครัว 

สถาบันครอบครัว             
มีความเข้มแข็ง อบอุ่น 

สนง.ปลัด 

2 
 

อบรมคณะทํางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชน และ
ครอบครัว 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง 

สนง.ปลัด 

3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อส่งเสริมสร้างทัศนคติ
รักนวลสงวนตัว 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

สนง.ปลัด 

4 ปฏิรูปจติวิญญาณเยาวชนคน             
รุ่นใหม่ ประจําปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ใช้มิติทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นหลัก         
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ตนเอง 

เด็ก เยาวชน  
 20 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม        
20  คน 

เด็ก เยาวชนได้นํา
หลักธรรมของศาสนามา
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

สนง.ปลัด 

5 
 

ปฏิรูปผู้ปกครองรุ่นใหมเ่ข้าใจ 
เยาวชน ประจําปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้  
เข้าใจรู้เท่ากันพฤติกรรม
ลูกและสื่อเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

ประชาชนในตําบล            
20  คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม    
20  คน 

ประชาชนและ
ผู้ปกครองเข้าใจ 
สื่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
และรูเ้ท่ากัน          
เยาวชน 

สนง.ปลัด 

           
           



 
138 

แบบ ผ 01 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นํา
ชุมชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของผู้นํา
ชุมชน 

จํานวน  1  ครั้ง 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 1 ครั้ง/ป ี ทําให้ผู้นําชุมชน 
มีประสิทธิภาพ 
การทํางานเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

7 สายใยรักจากแมสู่่ลูก เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้เกิด           
ความรัก ความเข้าใจ 

จํานวน 20 
ครอบครัว 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 สถาบัน
ครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง  

สถาบันครอบครัว             
มีความรัก ความอบอุ่น
มากยิ่งขึ้น 

สนง.ปลัด 

8 
 
 

เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ 
ห่วงใยสุขภาพผูสู้งอายุ 
และผู้พิการ  

เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุและ              
ผู้พิการ 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1  ครั้ง/ป ี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
มีขวัญและกําลังใจ 
ในการดําเนินชีวิต 

สนง.ปลัด 

9 
 

วันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ เพื่อตระหนักในคณุค่า 
และเห็นความสาํคัญ
ของผู้สูงอายุ  

จํานวน  1  ครั้ง 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1  ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ

สนง.ปลัด 

10 อบรมให้ความรู้สิทธิ
เด็ก และเยาวชน             
ขั้นพื้นฐาน  

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ด้าน
สิทธิเด็ก เยาวชน 

เด็กและเยาวชน              
หมู่ที่  1 – หมู่ที่ 3  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1  ครั้ง/ป ี เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

11 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยจราจร 

เพื่อให้ประชาชน  
เยาวชน มีความรู้              
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัย
จราจร 

จัดอบรมให้ความรู ้
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจวินัย
จราจร 

ประชาชน เยาวชน            
มีความรูด้้านวินัยจราจร
และปฏิบัติตามกฎ
จราจรได้ถูกต้อง 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           

 
 



139 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัวสุขสันต ์             
ไร้ความรุนแรง 

เพื่อใหค้วามรู้เรื่องการ 
ลดความรุนแรง      
ในครอบครัว 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความรัก 
ความเข้าใจ 
ลดความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เรื่องการลดความ
รุนแรงในครอบครัว        

สนง.ปลัด 

13 อบรมให้ความรู้เรื่อง
สวัสดิการและการดูแล
สุขภาพแก่ผูสู้งอาย ุ         
ผูพ้ิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส   

เพื่อให้ความรู้เรื่อง
สวัสดิการและการ
ดูแลสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง / ป ี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เรื่องสวัสดิการและเรื่อง
สุขภาพมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม   13  โครงการ   450,000 450,000 450,000 450,000    
 
 



140 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
         3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ตกเกณฑ์ข้อมลู 
จปฐ. 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ        
ดูและมีขวัญกําลังใจ               
ในการดํารงชีวิต 

สนง.ปลัด 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรหีม้าย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรหีม้าย 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 30,000 30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี สตรหีม้ายไดร้ับการดู
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

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



141 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
        3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างบันไดอาบน้ํา 
ริมคลองตยุง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในชีวิต 

หมู่ที่ 3 10,000 10,000 10,000 
 

10,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต 

กองช่าง 

2 
 

ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมี
ห้องน้ําสาธารณะใช้ 

หมู่ที่ 1 - 3   40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนมีห้องน้ํา
สาธารณะใช้ 

กองช่าง 

           
3 ก่อสร้างศาลาพักร้อน 

หมู่ที่ 1– หมู่ที่ 3 
เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

กว้าง 4.00  เมตร         
ยาว  4.00เมตร 

79,900 
 

79,900 79,900 79,900 1 หลัง/ป ี ประชาชนมีความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.เกาะเปาะ 

เพื่อให้มีสถานที่ดูแล
พัฒนาการเด็กก่อน       
วัยเรียน 

กว้าง  10  เมตร 
ยาว 17.20  เมตร 

2,300,000 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวน 1 
หลัง 

เด็กก่อนวัยเรยีนได้รับ
การดูแลพัฒนาการ
ตามวัย 

สนง.ปลัด 

5 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ชั่วคราว) 

- เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีความปลอดภัยแก่
เด็กและให้ถูก
สุขลักษณะตาม
มาตรฐาน 

1  ครั้ง 280,000 280,000 280,000 280,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มี
มาตรฐาน
จํานวน          
1 ศูนย ์

- เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ 

สนง.ปลัด 

6 ก่อสร้างรั้วกูโบร ์ เพื่อเป็นสัดส่วน และ
ป้องกันสัตว์ต่างๆ 

หมูที่ 2  
หมู่ที่ 3 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 2 แห่ง แสดงสดัส่วนสถานที่ 
ที่ชัดเจนและ 
ป้องกันสัตว์ต่างๆ ได ้

สนง.ปลัด 

 



142 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
 

ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ประชาชน 
มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง
มั่นคง 

จํานวน  3  หมู ่ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง/ป ี ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัยที่แข็งแรง มั่นคง 

สนง.ปลัด 

8 บ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน 
ราชินี 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพื่อซ่อมแซมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ฯลฯ ให้มคีุณภาพชีวิต
ด้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น 

จํานวน  2หลัง 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 1  ครั้ง/ป ี - อปท. ภาครัฐ  
ภาคประชาชนในพื้นที่
ได้สาํนึกและให้
ความสําคญัต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์พร้อม
ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้งสองพระองค ์
- คุณภาพชีวิต
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ฯลฯ มี
คุณภาพชีวิต 
ด้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

9 ต่อเติมอาคารกลุม่สตร ี เพื่อขยายพื้นที่การ
ร่วมกิจกรรม 

จํานวน  3  หมู ่ 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 1  ครั้ง/ป ี กลุ่มสตรมีีพื้นที่ในการ
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

10 ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์
บ้านมะพร้าวต้นเดยีว  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

พื้นที่  600 ม² 
หนา  0.10  ม. 

420,000 420,000 420,000 420,000 1 ครั้ง ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค ์
บ้านกอเปาะ  หมู่ที่ 2 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

พื้นที่  216 ม² 
หนา  0.10  ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 1 ครั้ง ประชาชนมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 

กองช่าง 

รวม   11  โครงการ   3,679,900 3,679,900 3,679,900 3,679,900    
 



143 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
        3.6  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ 

จํานวน  1  ครั้ง 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1  ครั้ง/ป ี ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
ในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

2 
 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                  
ประจําป ี2561  

เพื่อให้ประชาชนหันมา
สนใจกีฬาห่างไกล             
ยาเสพตดิ 

จํานวน  1  ครั้ง 150,000 
 
 

150,000 150,000 150,000 1  ครั้ง/ป ี ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของเยาเสพติด
ในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

           
3 
 

อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกัน       
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันการระบาด
ของยาเสพติด  

จํานวน  1  ครั้ง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
ในพื้นที่ 

สนง.ปลัด 

           
4 บําบัดฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติด 

ตามหลักศาสนา 
เพื่อใหผู้ต้ิดยาเสพติด
ได้รับการบําบดั 
โดยใช้หลักศาสนา 

จํานวน  1  ครั้ง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี ผู้ติดยาเสพติดไดร้ับการ
บําบัดตามหลักศาสนา 

สนง.ปลัด 

5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อรณรงค์และ 
สร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไข 
ยาเสพตดิ 

จํานวน 1  ครั้ง 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีจิตสํานึก 
ที่ดีและสามารถลดการ           
แพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิได ้

สนง.ปลัด 

           
 
 



144 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ                  
ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน
เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้กับเยาวชน 
ในกลุ่มเสีย่ง 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและ
ห่างไกลยาเสพติด 

สนง.ปลัด 

7 แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนหันมา
สนใจกีฬาห่างไกล 
จากยาเสพติด 

จํานวน  1  ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 1  ครั้ง/ป ี ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

สนง.ปลัด 

8 รณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อลดการระบาด 
ของโรคติดต่อชนิด
ต่างๆ 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3  30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี การระบาดของ
โรคตดิต่อในพื้นที่ลดลง 

สนง.ปลัด 

9 รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนัก             
ถึงอันตรายจาก
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนมีความรู้  
และตระหนักถึง
อันตรายจาก
ไข้เลือดออก 

สนง.ปลัด 

10 อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์
และโรคตดิต่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคตดิต่อ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน กลุ่มสตรี อสม. 
และประชาชนทัว่ไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง /ป ี กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนักถึงอันตราย
จากโรคติดต่อ 

สนง.ปลัด 

11 สนับสนุนวัคซีนพร้อมฉีดให้
สัตว์เลี้ยง 
(แผนชุมชน ม.1 - ม.3) 

เพื่อป้องกันโรคในสัตว์
เลี้ยง 

ดําเนินการฉีควัคซีน
ให้กับสัตว์เลี้ยงของ
ประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ ป ี สัตว์เลี้ยงแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

สนง.ปลัด 

12 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อให้สัตว์เลี้ยง และ
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี สัตว์เลี้ยง ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สนง.ปลัด 

           
รวม   12  โครงการ   555,000 555,000 555,000 555,000    

 



145 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
        3.7  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่
พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก  ในการ
ปฏิบัติงานรองรับการ
เข้าสูอาเซยีน 

จํานวน  35  คน  50,000 
 

50,000 50,000 50,000 1  ครั้ง/ป ี บุคลากร เจ้าหน้าที่
พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก มีความพร้อม            
ในการปฏิบัติงานเข้า 
สู่อาเซียน 

สนง.ปลัด 

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม   1  โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000    
 



146 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ    
        3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ จํานวน  255  คน 2,058,000 
 

2,058,000 2,058,000 2,058,000 12  ครั้ง/ป ี ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือ 

สนง.ปลัด 

2 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จํานวน  45  คน 499,200 
 

499,200 499,200 499,200 12  ครั้ง/ป ี ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สนง.ปลัด 

3 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อเป็นกองทุนรวม 
ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

จํานวน  1  ครั้ง 70,000 
 

70,000 70,000 70,000 1  ครั้ง/ป ี ประชาชนมีกองทุน
สําหรับประกันสุขภาพ
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

4 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อช่วยเหลือ 
ป่วยเอดส ์

จํานวน  1  คน 6,000 6,000 6,000 6,000 12  ครั้ง/ป ี ผูป้่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม   4  โครงการ   2,633,200 2,633,200 2,633,200 2,633,200    
 



147 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
         4.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยูห่ัว 

จํานวน  1 ครั้ง 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้่วมเฉลิม              
พระเกียรติและ             
แสดงความจงรักภักด ี

สนง.ปลัด 

2 วันปลูกต้นไม้ประจําปีแห่งชาต ิ
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อเพิ่มทรัพยากร                 
ป่าไม้ในพื้นที่ 

ส่วนราชการในตําบล 
ภาคประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง/ป ี มีทรัพยากรป่าไม้ใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 รักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยูห่ัว และ
เฉลิม พระเกียรตสิมเด็จ             
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
แหล่งน้ํา ป่าตาม
ธรรมชาต ิ

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 2 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้่วมเฉลิม
พระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักด ี

สนง.ปลัด 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม               

เพื่อปรับปรุงสภาพ         
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของ 
อบต.เกาะเปาะ 

ปรับปรุงสถานที่
ภายในและภายนอก 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง/ป ี ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ของ อบต.เกาะเปาะ      
มีความสวยงาม 

สนง.ปลัด 

5 ประชาร่วมใจ สร้างความ
ปลอดภัยพัฒนาสองข้างทาง 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 

ร่วมพัฒนาตัดหญ้า 
ถางป่าสองข้างทาง
ถนน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในตําบล- 
เกาะเปาะ  มีความ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหล่งน้ํา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
 

ริมคลองตยุง  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ
ยาวของ             
ริมคลอง 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมได ้

สนง.ปลัด 

7 อบรมให้ความรู้และการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตระหนักถึงความสําคญัของ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน  เยาวชน 
ผู้นําชุมชน  ผู้นํา
ท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้เข้ารับการอบรม
ตระหนักถึงความสําคญั
ของสิ่งแวดล้อม 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 7  โครงการ   210,000 210,000 210,000 210,000    
 
 



149 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
        4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การลดและคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

เพื่อช่วยลดปรมิาณ
ขยะ 

อบรมให้ความรู้การ
คัดคัดแยกขยะแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80ของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถคัดแยก
ขยะได ้

สามารถลดจํานวน
ปริมาณขยะมลูฝอย 

สนง.ปลัด 

2 ส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

อบรมให้ความรู้และ
สร้างความตระหนัก  
ในการจัดการขยะมลู
ฝอยให้กับประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 80ของ
ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การจัดการขยะ 

ประชาชนมีส่วนร่วม              
ในการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

สนง.ปลัด 

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลอดโฟม 

เพื่อให้ประชาชนลดใช้
โฟม 

อบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ของ    
กลุ่มเป้าหมาย
ตระหนักและลด
การใช้โฟม 

สามารถลดการใช้โฟม 
และลดปรมิาณขยะ              

สนง.ปลัด 

4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง                 
ริมคลองตยุง 

เพื่อป้องกันน้ําเซาะ
ตลิ่ง และแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม 

ริมคลองตยุง                  
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 3 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ร้อยละ 90 
สามารถป้องกัน 
น้ําเซาะตลิ่งและ
แก้ไขปัญหา     
น้ําท่วม 

สามารถป้องกันน้ํา
เซาะตลิ่งและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมได ้

กองช่าง 

           
           
           

 
 
 
 
 



150 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
        4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม
แก้ไขปัญหาขยะของ
ชุมชน และเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการ                  
คัดแยกขยะมูลฝอย 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคดัแยก
ขยะ  และจดัตั้ง
ธนาคารขยะ  จํานวน 
3  แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนม ี           
ส่วนร่วมในการ              
คัดแยกขยะ            
ร้อยละ  80 

สามารถลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย และ 
สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนได ้

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 5  โครงการ   590,000 590,000 590,000 590,000    
 



 
 
 
 

151 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง  
    5.  ยุทธศาสตร์การกฬีาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสรมิการท่องเที่ยว    
        5.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดส่งนักกีฬา/บคุคลเข้าร่วม
กิจกรรม หรือแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาแก่
นักกีฬาหมู่บ้าน 

จัดส่งนักกีฬาหมู่บ้าน
เข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬารายการต่างๆ 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90               
มีความสามัคคี
และพัฒนาทักษะ 
ของนักกีฬา 

นักกีฬาหมู่บ้านมีทักษะ
ทางด้านกีฬาเพิ่มขึ้น
และมีความสามัคค ี

สนง.ปลัด 

           
2 โครงการกีฬาสัมพันธ์  

อปท.หนองจิก 
เพื่อสร้างความสามัคคี
ในการทํากิจกรรม
สันทนาการร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย จนท.
อปท. 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความสามัคคี
และได้ร่วม
กิจกรรมร่วมกัน 

เกิดความสามัคคี  สนง.ปลัด 

3 ก่อสร้างลานกีฬา  ม.1 – 3 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานที่เล่นกีฬา 

จํานวน  1  แห่ง 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กาย 

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ประจําตําบล 

เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่
ออกกําลังกาย 

จํานวน  1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 
 
100,000 ร้อยละ 100 

เด็กมสีถานที่ออก
กําลังกาย 

เด็กมสีถานที่               
ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

           
           
           

 



152 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง  
    5.  ยุทธศาสตร์การกฬีาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสรมิการท่องเที่ยว    
        5.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ปรับปรุงสนามฟุตซอล เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย 

- ก่อสร้างตาข่าย     
กั้นรอบสนาม 
- ก่อสร้างหลังคาคลุม
สนาม 
- ปรับปรุงพื้นสนาม 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกาย 

กองช่าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 5  โครงการ   2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000    
 
 



153 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง 
    6.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี    
         6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ  
พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับ อบต. 

เพื่อให้พนักงาน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.และ
กฎหมายต่างๆ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 90 
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจเกี่ยวกับ 
พรบ.และ
กฎหมายต่างๆ 

พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
อบต.เพิ่มขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 ค่ าตอบแทนเป็นกรณี พิ เศษ 
(โบนัส) 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
กรณีพิเศษแก่
พนักงาน ลูกจ้าง 

จํานวน  1 ครั้ง 315,000 
 

337,000 
 

359,000 
 

382,000 1  ครั้ง/ป ี พนักงาน ลูกจ้าง                 
มีขวัญและกําลังใจ 

สนง.ปลัด/ 
ส่วนการคลัง/     
ส่วนโยธา 

3 อบรมเพื่อเ พิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก สภา 
อบต. พนักงานส่วนตําบล และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ของ อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทํา ง าน  ของผู้ บ ริการ 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่ ว น ตํ า บ ล แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

อบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 1  ครั้ง/ป ี ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก  ส ภ า อ บ ต . 
พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพ
ในการทํางานมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 อบรมให้ความรู้พระราชบัญญตัิ
ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ความรู้ให้ประชาชน
และบุคลากร อบต. 
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  

จัดอบรม  1 รุ่น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชน บุคลากร                
มีความรู้ ความเข้าใจ         
เรื่อง พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร  

สนง.ปลัด 

5 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม            
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

เพื่อสร้างจิตสํานึก             
ในการปฏิบัติหน้าที่          
ของพนักงาน 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ร้อยละ 90 
กลุ่มเป้าหมาย
มีจิตสาํนึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

พนักงานมีจิตสํานึกที่ดี           
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

สนง.ปลัด 



154 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ค่าใช้จา่ยในการดําเนินการ
เลือกตั้ง 

เพื่อสรรหาผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

ดําเนินการ
เลือกตั้ง 
ในพื้นที่ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จํานวน            
1  ครั้ง 

มีผู้บรหิารและสมาชิก
สภาอบต. เข้ามา
บริหารงาน 

สนง.ปลัด 

7 จัดทําประกันภัยรถราชการ เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่ 
และผูโ้ดยสาร 

จํานวน  1  ครั้ง 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 1 ครั้ง/ป ี ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารได้รับ
การคุ้มครอง 

สนง.ปลัด 

8 จัดทําแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการจัดเก็บรายได ้

จํานวน  1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละ 100 
สามารถ
ทราบพื้นที่  
ที่ต้องจัดเก็บ
ภาษี 

การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

9 ส่งเสริมคณุธรรมและความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต.เกาะเปาะ 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

จํานวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรในหน่วยงาน 
มีคุณธรรม ในการ  
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 9  โครงการ   1,140,000 1,162,000 1,184,000 1,207,000    



155 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง 
    6.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี    
         6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วันท้องถิ่นไทย เพื่อรําลึกถึงการก่อตั้ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม             
สันทนาการ           
แข่งขันกีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90  
ได้รับร่วมมือ
และมีความ
สามัคค ี

เกิดความสามัคคี                สนง.ปลัด 

2 อบต.เคลื่อนที่พบพี่น้อง
ประชาชน 

เพื่อใหภ้าคเอกชน           
ภาคราชการ  ได้อํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน  

จัดกิจกรรม 
ให้บริการประชาชน
ในเชิงรุก 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก  ในการรบั
บริการอย่างทั่วถึง 

สนง.ปลัด 

3 
 

จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและ             
นําข้อมูลจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
ผู้นําท้องถิ่น ผู้นํา
ศาสนาและ
ประชาชนทั่วไปใน
การจัดทําประชาคม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ประชาชนม ี 
ส่วนร่วมในการ
ประชาคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
70 ของจํานวน
ประชาชนใน
ตําบล 

สามารถนําข้อมูลจาก
ประชาคมมาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น          
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 ติดตั้งเสียงไร้สาย เพื่อประชาชนสัมพันธ์
ข่าวสารตา่งๆของ อบต. 
และหน่วยงานราชการ 

จํานวน  5  จุด 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 ร้อยละ 90 
ประชาชน 
ได้รับทราบ
ข่าวสารรวดเร็ว 

ประชาชนรู้ข่าวสาร
ทันท่วงที 

สนง.ปลัด 

 



156 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน                     
ตําบลเกาะเปาะ 

เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ภายในตําบล 

จํานวน  3  หมู่บ้าน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 1 ครั้ง/ป ี ได้รับข้อมลูพื้นฐาน 
เป็นปัจจุบัน 

สนง.ปลัด 

6 จัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอร์ด 
และจัดนิทรรศการต่างๆ 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรม อบต. 

จํานวน   4  ครั้ง 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 จํานวน            
4  ครั้ง 

ได้เผยแพร่กิจกรรม 
ของ อบต. 

สนง.ปลัด 

7 จัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1 ครั้ง/ป ี สถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันชาติเข้มแข็ง 

สนง.ปลัด 

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในด้าน
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมด้าน
ประชาธิปไตย 

จํานวน  1 ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1 ครั้ง/ป ี เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้  ในการมสี่วน
ร่วมด้านประชาธิปไตย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

9 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน                   
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เกาะเปาะ 

เพื่อแสดงผลการ
ดําเนินงานในรอบปี          
ที่ผ่านมาให้ประชาชน
ทราบ 

จํานวน  1 ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนได้ทราบ          
การดําเนินงานในรอบปี
ของ อบต. 

สนง.ปลัด 

10 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
มหาราช วันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปี 2561 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จํานวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1 ครั้ง/ป ี สถาบันพระมหากษัตริย์
เกิดความเข้มแข็ง 

สนง.ปลัด 

11 เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา             
มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ 
ประจําปี 2561 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จํานวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 1 ครั้ง/ป ี สถาบันพระมหากษัตริย์
เกิดความเข้มแข็ง 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 จัดงาน จัดรัฐพิธี และ 
วันสําคัญต่างๆ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และสร้าง
ความเข้มแข็งต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จัดงาน จัดกิจกรรม 
รัฐพิธีสําคัญของ
รัฐบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้บริหาร
ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง           
ร่วมงานรัฐพิธี 
และร่วมงาน          
วันสําคัญต่างๆ 

สถาบันสําคญัเกิดความ
เข้มแข็ง 
 

สนง.ปลัด 

13 กิจกรรมเนื่องในโอกาส           
ครบรอบ  100  ปี                
ธงชาติไทย 

เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ 
และน้อมรําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
ทรงพระราชทานธง
ไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
- จัดนิทรรศการให้
ความรู้ 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี กลุ่มเป้าหมายไดร้ับรู้ถึง
ความเป็นมาของธงชาติ
ไทย และไดร้ําลึกถึง
รัชกาลที่ 6 ผูซ้ึ่ง
พระราชทานธงไตรธงค ์

 

           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 13  โครงการ   575,000 575,000 575,000 575,000    
 
 



158 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง 
    6.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี    
         6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างโรงจอดรถ  
(หลัง อบต.) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับข้าราชการ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

กว้าง  6.50  เมตร 
ยาว  10.00  เมตร 

255,000    ร้อยละของ         
ข้าราชการ 
พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนมีที่
จอดรถ 
 

ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนมีที่จอดรถ 

กองช่าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

           

           

           

 จํานวน  1  โครงการ   255,000       

 



159 
แบบ ผ 01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
    7.  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการรกัษาความมั่นคงและเสรมิสร้างสนัติสุข 
         7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยั             
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเตรียมพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่
จะเกิดขึ้น 

ส่งกลุ่มเปา้เข้า
อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อม 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
กลุ่มเป้าหมาย
มีความพร้อม
ในการป้องกัน
และบรรเทา
ความเดือน
ร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน
อย่างทันท่วงที 

สนง.ปลัด 

2 ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเตรียมพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่
จะเกิดขึ้น 

ส่งกลุ่มเปา้เข้า
อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อม 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
กลุ่มเป้าหมาย
มีความพร้อม
ในการป้องกัน
และบรรเทา
ความเดือน
ร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับการ
บรรเทาความเดือดร้อน
อย่างทันท่วงที 

สนง.ปลัด 

           
           

รวม 2  โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000    
 
 



160 
แบบ ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  2  พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 
          1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน  เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
ได้รับอาหารกลางวัน
เพียงพอ 

โรงเรียน สพฐ.  
จํานวน  2  แห่ง 
- ร.ร.บ้านเกาะเปาะ 
- ร.ร.บ้านใหม่พัฒนวิทย ์

1,570,000 
 
1,570,000 1,570,000 1,570,000 1  ครั้ง/ป ี เด็กนักเรยีนมี

สุขภาพ แข็งแรง มี
พัฒนาการสมวัย 
และได้รับ 
สารอาหาร
เพียงพอ 

สนง.ปลัด 

           

           

           

           

           

           

           

           

รวม 1  โครงการ   1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000    
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แบบ ผ 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การบริหารจัดการที่ดี 
   2.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี 
        2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
บริหารงานห้องศูนยร์วมข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ประจําปี
งบประมาณ 2561 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
และหน่วยงาน อปท.
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

จํานวน  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการรับ
บริการ 

สนง.ปลัด 

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 1  โครงการ   20,000 20,000 20,000 20,000    
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แบบ ผ 02 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  4  การพัฒนาด้านสังคม และความมั่นคง 
    2.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ดี 
         2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาลูกเสือชาวบ้าน 

เพื่อปลูกจิตสํานึก 
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

จํานวน  1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์และ
มีความเข็มแข็ง 

สนง.ปลัด 

           

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม 1  โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000    
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แบบ ผ 08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน  2  ตัว 

5,800 
 

   สนง.ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะ๊
เอนกประสงค์ 
พร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง   
1.40  เมตร 
จํานวน  2  ตัว 

16,000 
 

   สนง.ปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ติดต่อและ
ประสานงานราชการ 

จัดซื้อ
โทรศัพท์มือถือ  
จํานวน  2  เครื่อง 

37,000    สนง.ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จดัซื้อโพเดีย้ม  
จํานวน  2  ตัว 

20,000    สนง.ปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะ๊นั่งพัก 
จํานวน  2  ตัว 

31,000    สนง.ปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน  3  ตัว 

12,000    กองคลัง 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้พิการในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 

จัดซื้อเก้าอี้ละหมาด 
สําหรับคนพิการ 
จํานวน  10  ตัว 

65,000    สนง.ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ  
จํานวน 1 เครื่อง 

33,000    สนง.ปลัด 
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แบบ ผ 08 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  
จํานวน  1  กล้อง 

25,000    สนง.ปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครภุณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้สําหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของ อบต. 

จัดซื้อเต้นท์ ขนาด 
3 x 3 เมตร  พร้อม
ผ้าเต้นท์   
จํานวน  3  ชุด  

66,000    สนง.ปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใช้ออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามกลางแจ้ง 
จํานวน  10  ชิ้น 

230,000    สนง.ปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องสํารอง
กระแสไฟฟ้า  
จํานวน  1  เครื่อง 

4,500    สนง.ปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์  
จํานวน  1  เครื่อง 

3,300    สนง.ปลัด 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ขนถ่ายขยะมูลฝอย จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 
จํานวน  1  คัน 

 2,400,000   กองช่าง 

           
รวม 14  โครงการ     548,600 2,400,000    

 
160 



แบบ ผ 08 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม           
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                       แบบ ผ 01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปัตตานี ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
         1.1  แผนงานเคหะละชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง            
ซอยรอยะ  หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง  3  เมตร 
ยาว  300  เมตร 

360,000 360,000 360,000 
 

360,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง                
สายชลประทาน– ทุ่งนา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

กว้าง 3 – 5 เมตร 
ยาว 300  เมตร 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 บุกเบิกถนนลูกรัง 
ซอยอนามัยใหม่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
และขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรที่
สะดวกและรวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง  
กว้าง 3 – 4 เมตร   
ยาว  200 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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แบบ ผ 01 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง             
ซอยนิติมุง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 บุกเบิกถนนลูกรัง              
ซอยบือแน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง  
3 – 5 เมตร   
ยาว 560 เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30 เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง              
ซอยทุ่งนา 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง  
4 – 5 เมตร   
ยาว  1,300  เมตร  
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลูกรัง              
ซอยบาโง 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
 ยาว  600  เมตร  
หนา 0.20  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 
- ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           



           
115 

แบบ ผ 01 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 บุกเบิกถนนลูกรัง    
ซอยเลียบสะพานสี่เลน   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว้าง  4.00  เมตร
ยาว  200  เมตร   
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยสวนปาลม์  
ถนนสายเกาะเปาะ – กาหยี            
หมูที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง กว้าง 4.00 – 
5.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร      
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.20  เมตร 

550,000 
 

550,000 550,000 550,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก            
ซอยทุ่งนา 1  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
กว้าง 4.00–5.00 เมตร  
ยาว  1,300  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

1,400,000 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลูกรัง            
ซอยทุ่งนา 2  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรังกว้าง 4-5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
ผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
 



 
116 

แบบ ผ 01 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก            
ซอยทุ่งนา 2  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก กว้าง 4 - 5  เมตร 
ยาว  500  เมตร              
หนา  0.15  เมตร 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยมะเย็ง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  
ยาว  220  เมตร 

352,000 352,000 
 

352,000 
 

352,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยหะยีอารง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรหินคลุก   
กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว  90.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 
 

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง   
ซอยแวแซ  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร                 
ยาว  0.80  เมตร 

192,000 192,000 192,000 
 

192,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           



117 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ํา 
ชลประทาน  หมู่ที่ 1 - 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง
เป็นหินคลุก   
กว้าง 4 – 5  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยอาบ ู หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 บุกเบิกถนนลูกรัง   
ซอยหะยสีาเมาะ  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  200   เมตร 
สูง  0.80  เมตร 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง         
ซอยกะแย  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง 3.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.40  เมตร 

150,000 150,000 150,000 
 

150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



118 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ซอยยี่หล้า  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

บุกเบิกถนนผิวจราจร
ลูกรัง  
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว  80  เมตร           
ผิวจราจรลูกรังหนา  
0.30  เมตร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 บุกเบิกถนน  
ซอยแวหลง  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 บุกเบิกถนน   
ซอยมามะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  
 ซอยกําปงดูล ู หมู่ที่ 1  
(ส่วนต่อ)  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  2.50  เมตร 
ยาว  150  เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 



119 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน คสล.   
ซอยตรงข้ามซอยตอืเงาะ   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว  100  เมตร 

       70,000 
 
 

70,000 70,000 70,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายชลประทาน – ทุ่งนา   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร                
ยาว  800  เมตร  
 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงถนนขยายผิวจราจร
ถนน คสล.  ซอยกําปงดลู ู
หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้ในการสัญจร
และการขนส่งผลผลิต             
ทางการเกษตร 

กว้าง  1.00 เมตร 
ยาว  400  เมตร 

200,000 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง          
ซอยบาโง  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 

     830,000 
 

830,000 830,000 830,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



120 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง            
ซอยกูโบร์กาวะห ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล.                   
ซอยชลประทาน  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว   200  เมตร 

400,000 
 
 
 

400,000 400,000 400,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  
 ซอยกูโบร์   หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว  30  เมตร 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยคาดี  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  2.50  เมตร          
ยาว  80  เมตร 

166,000 166,000 166,000 
 

 
 

166,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           

 
 



121 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง      
ซอยประปา  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 

697,000 697,000 697,000 
 

697,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง             
ซอยสวนเกษตร  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  400  เมตร 

1,328,000 1,328,000 1,328,000 
 

1,328,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง              
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ปรับปรุงให้ผิวจราจร 
ดีขึ้น 

ถนนสายคันกั้นน้ํา
คลองตุยง  
หมู่ที่ 1 - 3 
ผิวจราจรกว้าง  
4.00  เมตร   
หนา  4  ซม. 
ยาว 1,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงถนนลาดยาง  
เป็นถนน คสล. ซอยอาแว                     
ถนนสายเกาะเปาะเหนือ– 
บ้านใหม่  หมู่ที่ 3                                    
(142-48-0006) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
เป็นถนน คสล.  
กว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  95  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

           
           



122 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 ปรับปรุงถนนลาดยางแคพซลี 
ซอยเจะดอเลาะ เป็นถนน 
คสล. สายเกาะเปาะเหนือ – 
บ้านใหม่  หมู่ที่ 3                                    
(141-48-0006) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แคพซีล 
กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  95  เมตร  
เป็นถนน คสล.  
กว้าง  95  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
  
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงถนน คสล.  
พร้อมคูระบายน้ํา   
ซอยยูโซะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกและ
รวดเร็ว 

กว้าง  4.00  เมตร               
ยาว  240  เมตร  
พร้อมคูระบายน้ํา
กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.50  เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่  1  
หมูท่ี่  2   
หมู่ที่  3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 ปรับปรุงถนนภายในตําบล เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่  1  
หมูท่ี่  2   
หมู่ที่  3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



123 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 ปรับปรุงถนน ทางเท้า             
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมและ
ขนส่งผลผลติทางการ
เกษตรที่สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัย 

หมูท่ี่ 1  
หมูท่ี่ 2   
หมู่ที่ 3 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

- ประชาชนเดินทาง
สะดวก และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

45 ปรับปรุงทางเชื่อมแยก
หัวสะพานคลองวัว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคม     
มีความปลอดภัย 

จํานวน 1 จุด 300,000  
 

300,000  300,000  300,000 ร้อยละที่อุบัติเหตุ
ลดลง 

อุบัติเหตลุดลง กองช่าง 

46 ก่อสร้างคูระบายน้ํา  
ซอยซูงา  หมูที่ 1 
 

เพื่อระบายน้ํา  ก่อสร้างคูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง  0.40  เมตร 
ลึก  0.50  เมตร 

350,000 
 

350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

47 ก่อสร้างคูระบายน้ํา  
หัวสะพานคลองวัว   
หมูที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.  
กว้าง 0.50  เมตร       
ลึก  0.50  เมตร   
ยาว  100  เมตร                 

300,000 
 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

48 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  
(ท่อเหลี่ยม) ซอยกําปงดลูู
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา ก่อสร้างท่อ  BOX  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร           
สูง  1.50  เมตร               
ยาว  14.00  เมตร 

600,000 
 

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

49 ก่อสร้างคูระบายน้ํา                   
ซอยบ้านซอเร  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร           
ลึก  0.60  เมตร               
ยาว  200  เมตร 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

 



 
124 

แบบ ผ 01 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ 

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

50 ก่อสร้างท่อบล็อก  
ถนนสายดอนรัก –               
ท่ากูโบร์  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา  กว้าง  1.50 x               
1.50  เมตร            
ยาว  13.00  เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

51 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.                 
หลังโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

52 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.                 
ซอยบ้านเสะกอเด หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

53 ก่อสร้างคูระบายน้ําคสล. 
ข้างร้านน้ําชาเสะนาเส   
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา   กว้าง  0.80  เมตร            
ลึก  0.60  เมตร              
ยาว  80  เมตร 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

54 ปรับปรุงคูระบายน้ํา 
หลังบ้านกํานัน  หมู่ที่ 2 
(192-50-0007) และ  
(192-49-0006) 

เพื่อระบายน้ํา  ทําฝาคูระบายน้ํา คสล. 
ความยาว  120  เมตร 

400,000 
 

400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

55 ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.          
ซอยยูโซ๊ะ  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

360,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

56 ก่อสร้างคูระบายน้ํา   
ซอยอาแว  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.60  เมตร 
ยาว  100   เมตร  

300,000 300,000 300,000 
 

300,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบาย
น้ําได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําไดร้วดเร็ว กองช่าง 

           



125 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 ก่อสร้างคูระบายน้ํา            
ซอยกูโบร์  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 200,000 
 

200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา            
ซอยกูโบร์  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ยาว  200   เมตร  200,000 200,000 200,000 
 

200,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 จัดทําฝาปดิคูระบายน้ํา คสล.         
ซอยสหกรณ ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัย                
ลดอุบัตเิหต ุ

กว้าง  1.00  เมตร  
ยาว  400  เมตร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80                
พึงพอใจสามารถ
ป้องกันอุบัติเหตุได ้

เกิดความปลอดภยั              
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

60 วางท่อระบายน้ํา 
หน้าโรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา วางท่อ คสล. Ø 
0.60  เมตร  
ยาว  150  เมตร    

600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

ระบายน้ําได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างทํานบกั้นน้ําบรเิวณ         
หัวสะพานถึงปากาลือสง   
หมู่ที่ 3 

เพื่อบริหารจดัการน้ําใน
หน้าแล้ง 

กว้าง 10  เมตร 
 

800,000 800,000 800,000 
 

800,000 ร้อยละ 80               
พึงพอใจสามารถ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

มีน้ําไว้ใช้ใน   
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างประตูระบายน้ํา 
สําหรับเปิด – ปิดน้ํา 
เพื่อทําการเกษตร 
หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 

เพื่อบริหารจดัการน้ํา 
ด้านการเกษตร 

3  จุด 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 ร้อยละ 80               
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการน้ําด้าน
การเกษตร 

มีน้ําไว้ใช้ทํา
การเกษตร 

กองช่าง 

63 ขุดลอกคลองระบายน้ํา
ชลประทาน   
หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา             
น้ําท่วม 

กว้าง  10.00  เมตร  
ยาว  800  เมตร 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 90         
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม 

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

           



126 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง          
ภายในตําบล 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมเมื่อเกิดอุทกภยั 

หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 3 150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80        
พึงพอใจในการ
ป้องกันการเกิด
อุทกภัย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาและป้องกัน
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
คลองตุยง 

เพื่อป้องกันถนนคั้นกั้น
น้ําคลองตุยงได้รับ
ความเสยีหายจากน้ํา
คลองตุยงเซาะตลิ่ง 

ริมคลองตยุง  
หมู่ที่ 1 – 3 
ยาว  1,000  เมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ป้องกัน
การน้ํากัดเซาะตลิ่ง 

สามารถป้องกัน 
การกัดเซาะ 
ริมตลิ่งได ้

กองช่าง 

66 ก่อสร้างท่ออุโมงค ์
ลอดใต้คลองส่งน้ําชลประทาน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา ท่ออุโมงค์ กว้าง  
1.50 x 1.50  เมตร 
ยาว 20–40  เมตร 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

67 ขุดลอกคลองตยุง  
หมู่ที่ 1 – 3 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ําท่วม 

กว้าง 25  เมตร 
ยาว  6,000  เมตร 

4,600,000 
 

4,600,000 4,600,000 4,600,000 ร้อยละ 90            
พึงพอใจที่ระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว  

สามารถระบายน้ํา
ได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

68 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง
สายคันกั้นน้ําคลองตุยง  
หมู่ที่ 1 - 3 

เพื่อใช้ในการสัญจร
และการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

กว้าง  3 – 4  เมตร 
ยาว  3,000  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน               
มีความพึงพอใจที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางและขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

           
           

 
 



127 
แบบ ผ 01 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
 

เพื่อจ่ายกระแสฟ้าให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1 - 3  200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้  
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ 
 

กองช่าง 

70 แก้ไขปัญหาไฟฟ้าตก 
ภายในตําบล 

เพื่อให้ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1 - 3  100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ 
 

กองช่าง 

71 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ริมทางสาธารณะ 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ หมู่ที่ 1 - 3 800,000 
 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 90
พึงพอใจ 
ในการ
ป้องกัน
อุบัติเหต ุ

อุบัติเหตลุดลง กองช่าง 

72 เจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้อุปโภค บริโภค ขนาด  6  นิ้ว 230,000 
 

230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 90 
พึงพอใจที่มี
น้ําเพียงพอ
ในการ
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

73 ปรับปรุงระบบประปา เพื่อใช้อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 3 500,000 
 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
พึงพอใจที่มี
น้ําเพียงพอ
ในการ
บริโภค 

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

           
           

รวม 73  โครงการ   37,565,000 37,565,000 37,565,000 37,565,000    
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ส่วนท่ี 5 

การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2                 
พ.ศ.2559 เป็นแบบท่ีกําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี ้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

    1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
    1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วสิัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 (10) ผลผลิตโครงการ 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ประกอบด้วย 

    2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
    2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
    2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
    2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
    2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
               5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
               แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
            ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             5 คะแนน 
 (12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (คะแนนรวม 100 คะแนน)  ประกอบด้วย   

    1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 20 คะแนน 
    2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
    3. ยุทธศาสตร์ (65 คะแนน) ประกอบด้วย  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 3.8 แผนงาน 5 คะแนน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ           
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา                  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖   
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)       
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ                
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ                          
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณองค์การบริหารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผล                  
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผล             
เชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร 

       ส่วนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้าเพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได้ยาก

และบางเรื่องอาจทําไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1.  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์
ทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี 

2.  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    
ให้สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3.  องค์การบริหารส่วนตําบลควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้านท่ีจะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4.  องค์การบริหารส่วนตําบลควรปรับลดโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีลง เพ่ือให้การ
ดําเนินโครงการท่ีสามารถดําเนินการได้จริงๆ  และสอดคล้องกับสถานะทางการคลัง  
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