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คํานํา 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาท่ีกําหนดยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนาของ             

องศ์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา               
ในอนาคต โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558               
ของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี ประจําปี 2559  กรอบแผนพัฒนาอําเภอหนองจิก และ               
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร  

               การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสําคัญต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ
อย่างยิ่ง ท้ังนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึน
ในอนาคต เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององศ์การการบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู ่            
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ท่ีต้องกําหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและ
แนวทางในการท่ีจะทําให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

               องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ให้ก้าวหน้าต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถ่ินไว ้ 2 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอและชุมชน 
  2.  แผนพัฒนาสามป ี หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม
ระยะเวลาสามป ีโดยมีการปรบัปรุงเพ่ือทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกป ี
 เพ่ือให้การพัฒนาตําบลเกาะเปาะ  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้วางไว้  และให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 จึงได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 - 2563) โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขอององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร     
ส่วนตําบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล่องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาตําบล   
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะจึงเป็นกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  โดยกําหนดสภาพการณ์ที่จะต้องบรรลุ
และแนวทาง ในการบรรล ุบนพื ้นฐานของการรวบรวมและว ิเ คราะห ์ข ้อม ูลอย ่า งรอบด ้าน                  
และเป็นระบบ ท้ังนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน และปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
ในท้องถ่ินด้วย 
 การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสําคัญต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องกําหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการท่ีจะกําหนด          
ให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีดีจะต้องตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ                    
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องของประชาชนให้ท้องถ่ิน                        
ได้อย่างแท้จริง 
 ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนท่ีการปกครอง
ตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา
จากเขตพ้ืนท่ีเหล่านั้นอย่างรู้เท่านั้นจนทําให้สามารถใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มท่ีหรือหนทาง
ในการป้องกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้(Proactive) 
   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบจะต้องดําเนิน
อย่างเป็นข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย ๘ ข้ันตอน ดังนี ้
  ๑.  การรวบรวมข้อมูลและเป็นปัญหาสําคัญ 
  ๒.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถ่ินในปัจจุบันและ
กําหนดประเด็นในการพัฒนา 
  ๓.  การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๔.  การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๕.  การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๖.  การกําหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๗.  การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ๘.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถ่ิน 
2.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมี้คุณภาพให้แก่   
     ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างพอเพียงและท่ัวถึง 
3.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการบริหาร 
5.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
6.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในท้องถ่ิน 
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1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะสามารถ
อธิบายสรุปได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
• จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัด” 
• ส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ ให ้อปท. และคกก.ประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอําเภอ 

      ภายในเดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์   

คณะกรรมการท้องถิ่นจัดการประชุม ประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 

• จัดเก็บข้อมูล 
• วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น 
       ทบทวน (แผนยุทธศาสตร์ฯฉบับปจัจุบัน) 
• วิสัยทัศน ์
• พันธกิจ 
• จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
• รวบรวมแนวทาง/ข้อมูลการพัฒนา/วิเคราะห ์
• จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
• พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
• พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

*สําหรับอบต.ให้นายกเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯต่อสภาอบต. ให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วนายก อบต.จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช ้

• แจ้งสภาท้องถิ่น  กบจ. อบจ. อําเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบตามระเบียบฯ 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  ทําให้มีทิศทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามสภาพปัญหาและ 
     ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
2.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ   
     อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
3.  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4.  มีการพัฒนาการบรหิารการเมืองและการบริหารท่ีมีประสิทธิผลเอ้ือต่อการพัฒนา 
     ท้องถ่ิน 
5.  ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
6.  ประชาชนได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 
7.  สภาพแวดล้อมภายในเขต  อบต. ได้รับการดูแลสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 



๕ 
 

บทท่ี 2 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

ประวัติตําบลเกาะเปาะ 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
ตํานานแรกกล่าวว่าชุมชนแห่งนี้ถูกขนาบด้วยเมืองหนองจิกและเมืองปัตตานี  ซึ่งประชาชน            

ไปมาหาสู่กันโดยอาศัยแม่น้ําท้ังสองสายเป็นเส้นทางสัญจร หากมีผู้ท่ีกระทําผิดแล้วหนีไปอีกเมือง              
ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจัดสร้างด่าน และได้เก็บค่าผ่านทาง ด้วยผู้ ท่ีฝ่าฝืน            
ไม่ยอมจ่ายค่าผ่านด่านก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง โดยการโบยหรือทุบตี วันหนึ่งบิดาของเจ้าหน้าท่ีประจํา
เมืองหนองจิกเดินทางโดยไม่ยอมจ่ายเงิน เม่ือกลับมาถึงด่านจึงถูกบุตรลงโทษโดยการทุบตีอย่างรุนแรง 
ชาวบ้านจึงเรียกท่ีนั้นว่า  ”กอแดเป๊าะ” ซึ่งเป็นภาษามาลายูแปลว่า “ทุบตีพ่อ” โดยคําว่า “กอแด”  
แปลว่า “ทุบตี” และ “เป๊าะ” แปลว่า” พ่อ” ต่อมาเพ้ียนเป็น “เกาะเปาะ” ส่วนอีกตํานานหนึ่งกล่าวว่า 
“สมัยก่อน” มีหญิงแก่คนหนึ่งออกเดินเพ่ือตั้งหลักแหล่ง จึงร่อนเร่จนถึงแม่น้ําสายหนึ่งและเดิน                  
เลาะริมแม่น้ํานั้น กระท่ังเจอปลาท่ีลําตัวเหลือเพียงกระดูก และน่าประหลาดยิ่งนักท่ียังหายใจอยู่ด้วย
เหงือกท่ีเหลือติดก้างนางจึงร้องอุทานข้ึนมาว่า “กะเปาะ” ซึ่งเป็นภาษามาลายู แปลว่า “เหงือกปลา” 
ต่อมาจึงเพ้ียนเป็น “เกาะเปาะ” ปัจจุบันคือชื่อของชุมชนแห่งนี ้
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๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข                  
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาต ิ เป็นต้น 

1. ท่ีตั้ง  
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 ตําบลเกาะเปาะ และตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของอําเภอหนองจิก ละติจูดท่ี  6.811795  ลองติจูดท่ี  101.206442                
ตําบลเกาะเปาะ มีเนื้อท่ีประมาณ  4,125 ไร่  หรือ  10.48 ตารางกิโลเมตร  โดยยกฐานะจากสภาตําบล
เกาะเปาะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2542 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล  เล่ม 116  ตอนพิเศษ 82 ง ราชกิจจานุเบกษา 
15 ตุลาคม 2542 หน้า 17 

2. อาณาเขต 
ทิศเหนือ     จด   ตําบลดอนรัก 
ทิศใต้     จด   ตําบลปุโละปุโย 
ทิศตะวันออก จด   ตําบลลิปะสะโง 
ทิศตะวันตก   จด   ตําบลปุโละปุโย  ตําบลตุยง 
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  ระยะห่างจาก ท่ีว่าการอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เป็นระยะทางประมาณ              

8  กิโลเมตร 
    ระยะห่างจาก จังหวัดปัตตานี  เป็นระยะทางประมาณ  8   กิโลเมตร    

๓.  เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  3  หมู่บ้าน ดังนี ้ 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 
๑ บ้านเกาะเปาะเหนือ นางนารือเมาะ   หะยีสาเมาะ ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านเกาะเปาะใต้ นายยงยุทธ   เสะอุเซ็ง กํานัน 
๓ บ้านใหม่ นางรอซาน    เจะอาล ี ผู้ใหญ่บ้าน 

4. สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่ม  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เหมาะกับการ
ทําการเกษตร เช่น ปาล์มน้ํา  ยางพารา  มะพร้าว  ข้าวเจ้า  เป็นต้น และพ้ืนท่ีบางส่วนมีลําคลองตุยง        
ไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลเกาะเปาะ ในวัยทํางานจะไม่อยู่ในพ้ืนท่ีเพราะต้องออกจากหมู่บ้าน
ไปประกอบอาชีพมีอาชีพรับจ้างนอกพ้ืนท่ี   

5. สภาพภูมิอากาศ  

 ลักษณะภู มิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตากเฉียงใต้และมรสมสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมพายุโซนร้อน หรือลมดี เปรสชั่น ซึ่งพัดผ่านเข้ามาในช่วงระหว่าง                      
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ของทุกปีทําให้ฝนตกชุกหนัก ซึ่งบางปีอาจเกิดภาวะน้ําท่วม มีฤดูกาล               
2 ฤดู ได้แก่ 

 - ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 - ฤดูฝน    ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 

6. จํานวนประชากร   ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอหนองจิก 
                     ณ  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2558 

      1. จํานวนประชากรและครัวเรือน 
 

ช่ือบ้าน 
ประชากร(คน) 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

หมู่ท่ี 1  บ้านเกาะเปาะเหนือ 386 405 791 148 
หมู่ท่ี 2   บ้านเกาะเปาะใต้ 643 663 1,306 252 
หมู่ท่ี 3   บ้านใหม่ 801 845 1,646 145 

รวม 1,830 1,913 3,743 545 
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      2. จํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 
อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 18 ป ี 488 506 994 
18 – 60 ป ี 1,076 1,060 2,135 
มากกว่า 60 ป ี 266 347 613 
รวมท้ังหมด 1,830 1,913 3,743 

7. สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ จํ านวน 1 แห่ ง  ตั้ งอยู่ห มู่ ท่ี  2                             

ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตาน ี จํานวนบุคลากร  4  คน  ดังนี ้
ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง 

๑ นางถนอมศรี   เงินมูล ผอ.รพ.สต.เกาะเปาะ 
๒ นายสมคร   แวเด็ง จพง.ชํานาญงาน 
3 นางสาวสุบายมะห์   คาเร็ง จพง.ชํานาญงาน 
4 นางสาวเจะฟาตีฮะห์   เจะและ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5 นางสาวแวดะห์   แวอาแซ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

8. การศึกษา 

8.1 สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  มีโรงเรียนประถมศึกษา              
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1  จํานวน  2  แห่ง  ดังนี ้

ลําดับ ชื่อโรงเรียน สถานท่ีตั้ง จํานวนบุคลากรครู 
๑ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ   หมู่ท่ี 2 27  คน 
๒ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์   หมู่ท่ี 3 15  คน 

รวม   

  8.2 โรงเรียนตาดีกา  จํานวน  4  แห่ง  ดังนี ้
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อโรงเรียน สถานท่ีตั้ง จํานวนคร ู
(คน) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ โรงเรียนตาดีกานูรุลสลาม  
บ้านเกาะเปาะเหนือ 

หมู่ท่ี 1 6 นางตายียะห์   มะยูโซะ 

๒ โรงเรียนตาดีกานูรุลสลาม   บ้านกําปงปูลา หมู่ท่ี 1 8 นายอับดุลรอยัม   ดือราแม 
3 โรงเรียนดาดีกานูรุลฮีดายะห ์  

บ้านมะพร้าวต้นเดียว 
หมู่ท่ี 2 6 นายอับดุลวาฮับ  จิเตะ 

4 โรงเรียนตาดีกากําปงบาร ูบ้านใหม่ หมู่ท่ี 3 8 นายอิสมาแอ   มามะ 
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 9. ศาสนา 

ประชากรในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ทุกครัวเรือนนับถือศาสนา
อิสลาม  100%  โดยองค์กรทางศาสนาจํานวน  จํานวน  5  แห่ง ดังนี ้

 
ท่ี ช่ือมัสยิด สถาน

ท่ีตั้ง 
ช่ืออิหม่าม ช่ือคอเต็บ ช่ือบิหล่าน 

๑ มัสยดิกอเปาะ  
 บ้านเกาะเปาะเหนือ   

หมู่ท่ี 1 นายเสะดาโอะ  เสะอุเซ็ง นายทะนงศักดิ์  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 

 

10. ประเพณีและวัฒนธรรม 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถ่ิน                   
(ภาษายาวี)  ในการติดต่อสื่อสารใช้ภาษาไทยกลางเป็นส่วนน้อย  และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน                
ท่ีสําคัญ ดังนี ้

  1. การกวนขนมอาซูรอ   
    เป็นประเพณีพ้ืนบ้านของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม คําว่า "อาซูรอ" เป็นภาษา

อาหรับ หมายถึงวันท่ี ๑๐ ของเดือนมูฮรอม อันเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับ ชาวบ้านนิยมกวนขนม
อาซูรอกันในเดือนนี้ จึงเรียกกันว่า ขนมอาซูรอ 

    ขนมอาซูรอ เริ่มด้วยการท่ีเจ้าภาพประกาศเชิญชวนนัดหมายให้ผู้คนรู้กันท่ัว         
ว่าจะกวนขนม อาซูรอ ท่ีไหน เม่ือใด พอถึงวันกําหนดนัด ชาวบ้านก็จะช่วยกันนําอาหารดิบ อันเป็น
เครื่องปรุงชนิดต่างๆ มารวมกัน ผู้คนจะมามากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสามารถของเจ้าภาพผู้เชิญชวน 
เม่ือได้ของมามากพอแล้วก็จะช่วยกันกวน เครื่องปรุงท่ีสําคัญประกอบด้วย  

1. เครือ่งแกง มี ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม ผังชี ยี่หร่า 
2. ข้าวสาร  
3. เกลือ น้ําตาล กะทิ  
4. อ่ื นๆ  เ ช่ น  มัน  กล้ ว ย  (หรื อผล ไ ม้ อ่ืนๆ )  เนื้ อ  ไ ข่  ส่ ว นประกอบ                        

ท่ีเหลือจะให้อะไรก็ได้ ขอให้เป็นสิ่งท่ีรับประทานได้เท่านั้น 
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    2. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน    

    มาจากภาษาอาหรับว่า "อัศ-เศาม" หรือ "อัศ-ศิยาม" ในทางภาษา หมายถึง            
การละ การงด การระงับยับยั้ง การควบคุม ครองตน เช่น การละความชั่ว ยับยั้ง สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจาก
อารมณ์ฝ่ายต่ํา ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม การร่วม
สังวาสระหว่างรุ่งสาง จนตะวันลับขอบฟ้า งดเว้นการพูดจาโกหก เหลวไหล ไร้สาระ เว้นจากการ              
ประพฤติชั่ว ท้ังโดยลับและเปิดเผย  ถือปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ .ล.) ได้ทรงกําหนด
ไว้โดยให้ควบคุม พร้อมท้ังมือ เท้า หู ตา ใจ ลิ้น และอวัยวะทุกส่วน มิให้ใช้ไปในทางไร้สาระ การถือศีลอด
ได้ปฏิบัติกันมาในรูปแบบต่างๆ กัน บางพวกอดอาหารตลอดวัน บางพวกงดเพียงครึ่งวัน บางพวกบริโภค
อาหารหนัก แต่ไม่ดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มอ่ืนๆ และบางพวกงดบริโภคเนื้อสัตว์ แต่สําหรับอิสลาม                     
การถือศีลอด หมายถึง การอดอาหารเครื่องดื่ม การเสพเมถุน อดกลั้นทําความชั่วทุกชนิด แม้เพียงนึกคิด 
ตั้งแต่รุง่สางจนตะวันลับขอบฟ้าในเดือนรอมฎอน  และได้ปฏิบัติกันมาจนตราบเท่า ทุกวันนี้ การถือศีลอด
เป็นการทดลอง และฝึกหัดร่างกาย ให้รู้จักอดกลั้น ให้รู้จักสภาพอันแท้จริงของผู้ท่ีอัตคัดขัดสน ทําให้เกิด
ความเห็นอกเห็นใจกัน เป็นการ ขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วพ้นจากอํานาจ ใฝ่ต่ํา และมีคุณธรรม 

            3. วันเมาลิด  

       เป็นคําเรียกย่อๆ ของเมาลิดนบี แปลว่า การเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเดือน               
แห่งการประสูติของท่านศาสดามูหัมมัด (ซ.ล.) วันเมาลิดของทุกปีจะตรงกับวันท่ี ๑๒ เดือนรอบีอุล-เอาวัล 
(เดือนท่ี ๓ ตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช) งานเมาลิดเริ่มด้วยการเชิญโต๊ะครู อิหม่าม ผู้รู้ศาสนา มาร่วมกัน
อ่านชีวประวัติของท่านนบีมูหัมมัด (ซ.ล.) เรียกว่าการอ่านบัรซัญญี เม่ืออ่านจบแล้วทุกคนจะร่วมกัน             
ขอดุอาร์ (ขอพร) จากพระเจ้า และมีการเลี้ยงอาหารสําหรับผู้มาร่วมงาน งานเมาลิดส่วนใหญ ่                 
จะจัดท่ีมัสยิด แต่หากบุคคลใดจะจัดงานเมาลิดท่ีบ้านของตนก็สามารถจัดได้ตามความสะดวก                     
ของแต่ละบุคคล 

            4. วันฮารีรายอ  

      ประเพณีวันฮารีรายอ หรืองานฉลองการเลิกถือศีลอด ประเพณีวันฮารีรายอ               
เป็นประเพณีท่ีจัดข้ึนภายหลังการชําระล้างกายใจให้บริสุทธิ์จากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน มุสลิม        
จะมีการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงประจําปี ซึ่งในรอบหนึ่งปีมุสลิมจะมีวันการฉลองรื่นเริง ๒ ครั้ง                    
คือ  วันอีดิ้ลฟิตร ี(รายอปอซอ)  และวันอีดิ้ลอัฎฮา (รายอฮายี)  วันอีดิ้ลฟิตรี  รื่นเริงรับวันใหม่ หลังใจกาย
บริสุทธิ์  ตรงกับวันข้ึน ๑ คํ่า เดือนเชาว์วาล  (เดือน ๑๐ ของปฏิทินอิสลาม) วันนี้ถือเป็นวันออกบวช   
หลังจากท่ีมุสลิมถือศีลอด (ปอซอ) มาแล้วในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา ๑ เดือน ดังนั้นเม่ือพ้นจากการ         
ถือศีลอด ก็จะมีงานเฉลิมฉลอง คือ วันอีดี้ลฟิตรี หรือ วันรายอปอซอตามภาษามลายูถ่ิน  ซึ่งในวันนี ้             
จะเป็นวันท่ีมุสลิมมีความรื่นเริง โดยจะเห็นรูปแบบลักษณะเฉพาะพิเศษในวันนี้ คือ เสียงตักบีร                   
(เชิญชวนละหมาด) ตั้งแต่ช่วงกลางคืนท่ีมีการเห็นดวงจันทร์คืนรายอ จนกระท่ังเช้าก่อนละหมาดรายอ  
ตามแนวทางท่านศาสดามูฮํามัด (ซ.ล.) ให้มีการอาบน้ําสุหนัตวันรายอ ผู้ท่ีมีรายได้ มีการแจกข้าวสาร         
ฟิตเราะห์แก่คนยากจน การแจกสิ่งของ เงิน แก่เด็กๆ และในวันนี้ ท่านจะได้เห็นความสวยงาม                    
และหลากหลายของแพรพรรณ  เนื่องด้วยมุสลิมทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดท่ีดีท่ีสุด ความบาดหมางท่ีเคยมี 

 



๑๑ 
 

ระหว่างกันจะต้องมีการลบเลือนให้หายไปด้วยการสลามขอโทษกับทุกคนต่อความผิดท้ังท่ีเรารู้และไม่รู้           
ผู้ท่ีเป็นเพ่ือน ญาติพ่ีน้องจะมีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กัน พร้อมรับประทานอาหารพ้ืนเมืองท่ีหลากหลาย 
เช่น “ตูป๊ะ” (ข้าวเหนียวต้ม)  จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งการรวมตัวและวันท่ีมีความสุขของมุสลิมท่ัวโลก 

  5. การเข้าสุนัต   

      ประเพณีการเข้าสุนัต (มาโซะยาวี) ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้  การเข้าสุนัต           
เป็นพิธีกรรมท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของมุสลิมถือกันว่ามุสลิมท่ีแท้จริงต้องเข้าสุนัต ถ้าไม่เข้าถือว่าเป็นคนมุสลิม
ท่ีไม่สมบูรณ์ไม่บริสุทธิ์แม้จะมีภรรยา ภรรยาก็รังเกียจ พิธีเข้าสุนัตจะกระทําระหว่างอายุตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุประมาณ ๑๖ ป ีการเข้าสุนัต คือ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกเพ่ือให้สะดวก
ในการรักษาความสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเงื่อนไขของการละหมาด  ในการทําพิธีเข้าสุนัตเจ้าภาพนิยม
จัดเลี้ยงอาหารเชิญแขกมาร่วมพิธี  การเข้าสุนัตคราวหนึ่งจะมีเด็กผู้ชายร่วมสุนัตประมาณ ๕-๑๐ คน          
ทุกคนต้องเตรียมผ้าขาวม้าคนละ ๑ ผืน ใช้สําหรับนุ่งหลังการเข้าสุนัตแล้ว  

    พิธีเข้าสุหนัตหญิงนั้น หมอตําแยจะเอาสตางค์แดงมีรู วางรูสตางค์ตรงปลายกลีบเนื้อ
ซึ่งอยู่ระหว่างอวัยวะเพศของทารกหญิงแล้วใช้มีดคม ๆ หรือปลายเข็มสะกิดปลายเนื้อส่วนนั้น                     
ให้เลือดออกมาขนาดแมลงวันตัวหนึ่งกินอ่ิม เป็นอันเสร็จพิธ ี

  6. ดีเกฮูลู      

      ดีเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงในสมัยก่อนคนเก่าคนแก่ กําเนิดของดีเกฮูลูเกิดข้ึนท่ี             
บ้านกายูบอเกาะ (บ้านจือนาแร) หมู่บ้านกายูบอเกาะ ปัจจุบันอยู่ ท่ีอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
               ดีเกฮูลูมีการโหมโรงเครื่องรํามะนา (เรียกว่า ตาโบ๊ะ) และเพลงปันตง ดีเกฮูล ู                 
รวมเพลงอะไรก็ได้ท่ีทําให้เกิดความสนุกสนาน จบเพลงแล้วมีกาโระ (การโต้ตอบ)  เป็นเรื่องๆ จบด้วย    
วาบูแล  คําว่า "วา" แปลว่า ว่าว "บูแล" แปลว่า วงเดือน รวมกันแล้วแปลว่า ว่าววงเดือน ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของดีเกฮูลู คําว่า "ดีเก" คนไทยท่ัวๆ ไปเรียกว่า ลิเก  คําวา "ฮูลู" แปลว่า ใต้ เพราะฉะนั้น            
ดีเกฮูล ู จึงแปลว่า  ลิเกของภาคใต้ ถ้าเพลงท่ีร้องจบด้วยคําว่า "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 
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          ดีเกฮูลู ในสมัยก่อนเจ้าเมืองรามัน เจ้าเมืองปัตตานี เรียกว่า 7 หัวเมือง ใช้ดีเกฮูลู
สําหรับทําพิธีในงานใหญ่ๆ ส่วนในปัจจุบันใช้ในงานแสดงต่างๆ  ปัจจุบันตําบลเกาะเปาะ  มีคณะดีเกฮูลู 
จํานวน 1 คณะ คือคณะ ซือรีบูฆาญอ  นําโดย นายเสะมามุ  เสะดือรานิง ก่อตั้งเม่ือปี  2550  มีจํานวน
สมาชิก  20  คน ซึ่งได้ทําการแสดงในงานต่างๆ  และล่าสุด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก                 
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนด้าน  เก่ียวกับด้านกีฬา ดนตรี
และศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

  7. สิละ    

      สิละ คือ การแสดงการต่อสู้ คําว่า สิละ เข้าใจว่าจะมาจากภาษาสันสกฤตท่ีหมายถึง 
การส่งเสริมความซื่อสัตย ์ เพราะผู้ท่ีเรียนวิชาสิละต้องปฏิญาณว่าจะใช้วิธีนี้ป้องกันตนเองเท่านั้น ไม่ข่มเหง
รังแกใคร กล่าวกันว่ามีอายุกว่า 400 ปี มาแล้ว  โดยมีกําเนิดท่ีเกาะสุมาตรา แต่เดิมนั้นไม่ค่อยมีแบบแผน
อะไรมากนัก เพราะเป็นการเล่นอย่างหนึ่ง โดยมิได้มุ่งหมายจะต่อสู้กันอย่างจริงจัง ปรากฏว่าในพิธีแต่งงาน
จะมีการแสดงสิละอยู่ด้วย เรียกว่า สิละมีดาน คือ สิละข้าวเหนียว ซึ่งในบางท้องถ่ินก็ใช้ในการหม้ัน             
ก่อนแต่งงาน 

      ผู้แสดงสิละจะใช้มือเปล่าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหลวมๆ โพกผ้าบนศีรษะ และจะเริ่มด้วย
การร่ายรําซึ่งมีตํานานกล่าวว่ามาจากดอกอินทนิล (ดอกบองอร์) ท่ีไหลไปตามน้ํา จึงมีท้ังหมุนตัวและ            
เดินคดเค้ียวไปมา การต่อสู้จะเริ่มด้วยการใช้ปี่และกลอง ฆ้องคล้ายมวยไทย ปัจจุบันกลายเป็นกีฬา             
อย่างหนึ่งของประเทศอาเซี่ยน 

11. สังคม 

      กลุ่มต่างๆ ในตําบลเกาะเปาะ มีดังนี้ 

 
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 สมาชิกกลุ่มน้องใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 3 - - 20 20 

 

 

 

   



๑๓ 
 

กลุ่มท่ีดําเนินการโดยสํานักงานพัฒนาชุมชมตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก                     
จังหวัดปัตตานี  ดังนี้ 

ท่ี รายช่ือกลุ่ม/โครงการ หมู่ท่ี 1 
(บาท) 

หมู่ท่ี 2 
(บาท) 

หมู่ท่ี 3 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  
(หมู่บ้านละ  280,000  บาท)   

280,000 280,000 280,000 840,000 

2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง             
(หมู่บ้านละ  1,000,000   บาท) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 

3 กลุ่มปักจักร  (ข้ึนทะเบียน OTOP แล้ว)   - / - - 
4 กลุ่มน้ําอ้อย  (ข้ึนทะเบียน OTOP แล้ว)   - - / - 
5 กลุ่มอาหารและดอกไม้ประดับ                   

(ข้ึนทะเบียน OTOP แล้ว)   
25,000 - - 25,000 

6 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต / - - - 
 

      12. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน   30   คน 
ลําดับ 
ที ่

ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ หมายเหต ุ

1 นายแวอาแซ  หะยีสาเมาะ 3-940300-005-11-0 21 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
2 นายแวดิง  หะยีสาเมาะ 5-9403-99000-60-0 56 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
3 นายนิแด  นิแต 3-9403-0055-36-6 41 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
4 นายมูฮํามัด  ดือราแม 1-9599-00118-94-4 12/1 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
5 นายเจะวองิง  มาลายา 1-9403-00005-59-8 55 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
6 นายกีปลี  มามะ 3-9403-00004-18-1 45 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
7 นายรอยะ  สาและ 3-9403-00356-11-7 31 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
8 นายนิมะยือมิง  นิเลาะ 1-9403-00005-00-8 5 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
9 นายมะรอพี  อีแต 3-9506-00490-25-1 54 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
10 นายต่วนอาดาม  นิซา 3-9403-00002-91-9 29/2 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  
11 นายนิมะ  นิเซะ  11/3 หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ * 
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ลําดับ 
ที ่

ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ 
หมาย
เหต ุ

12 นายฟานดี  สาเมาะ   30   หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ  

13 นายรอซะ    สุหลง  64  หมู่ 1 ต.เกาะเปาะ * 
14 นายเสะรอยะ  เสะอุเซ็ง 3-9403-00006-35-3 23/2 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
15 นายเสะนาเส  อามีเด็ง 3-9403-00012-54-0 101 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
16 นายเสะอามะห์   อามีเด็ง 3-9403-00012-56-6 84 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
17 นายเสะรอนิง  เสะดอเล๊ะ    
18 นายเสะลูวี   อามีเด็ง 3-9403-00012-53-1 21/1 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
19 นายนิโซะ   นิตีมุง  51/1 ม.2 ต.เกาะเปาะ * 
20 นายไซด์ฮลวี  มุกดามนต์ 3-9403-00015-81-6 1/1 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
21 นายสาเหะมูฮัมหมัดอาสรี เสะบากา 3-9698-00079-56-2 72/1 ม.2 ต.เกาะเปาะ  
22 นายอุสมาน  บินมามะ 3-9605-00859-64-3 8  ม.2 ต.เกาะเปาะ  
23 นายรุสลี   มามะ 1-9403-00005-61-0 50 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
24 นายแวมามุ   เจะอาล ี 3-9403-00015-62-0 35/1  ม.3 ต.เกาะเปาะ  
25 นายรอมาน   คาดี 3-9403-00016-98-7 62/1 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
26 นายนาวาวี   ดือราแม 3-9403-00014-08-9 9 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
27 นายเจะดาโอะ   อูมา 3-9403-00144-37-2 72 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
28 นายอิบรอเฮง   มะแซะ 3-9409-00301-86-1 11/3 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
29 นายแวสาเหาะ  แวจ ิ 3-9403-00015-81-6 37/1 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
30 นายอับดุลเลาะ  เจาะอาลี 3-9403-00015-66-2 35 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
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13. เศรษฐกิจ   

1. การเกษตรกรรม 

    การทําการเกษตร  

    การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ                    
อาชีพหลักคือ การทําเกษตร  ดังนี ้

 
ลําดับ 
ท่ี 

ชนิดพืช สถานท่ีเพาะปลูก รวมพื้นท่ีเพาะปลูก หมายเหตุ 

1 ปาล์มน้ํามัน หมู่ท่ี 1   91.77    ไร ่ ไม้ยืนต้น 
  หมู่ท่ี 2     9.00    ไร ่  
  หมู่ท่ี 3  123.12   ไร ่

 
 

2 ยางพารา หมู่ท่ี 1  178.64   ไร ่ ไม้ยืนต้น 
  หมู่ท่ี 2 296.75    ไร ่  
  หมู่ท่ี 3    21.50   ไร ่

 
 

3 มะพร้าว หมู่ท่ี 1    19.71   ไร ่ ไม้ยืนต้น 
  หมู่ท่ี 2      2.68   ไร ่  
  หมู่ท่ี 3    13.53   ไร ่

 
 

4 ข้าวเจ้า หมู่ท่ี 1    83.25   ไร ่ นาข้าว 
  หมู่ท่ี 2  300.25   ไร ่  
  หมู่ท่ี 3    17.00   ไร ่

 
 

 

***ข้อมูลจากฐานทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร  โดย เกษตรอําเภอหนองจิก   
    เดือนมีนาคม 2558*** 
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  การทําปศุสัตว์   ประกอบอาชีพเลี้ยง วัว แพะ เป็ด ไก่ และปลาทับทิม  

    การประกอบอาชีพป ศุสั ตว์ ใน เขตอง ค์การบริหารส่ วนตํ าบล เกาะ เปาะ                    
แยกไดด้ังนี ้

 
ลําดับ 
ท่ี 

ชนิดสัตว์ 
หมู่ท่ี 1 
(ตัว) 

หมู่ท่ี 2 
(ตัว) 

หมู่ท่ี 3 
(ตัว) 

รวม 

1 โคเนื้อ     
   1.1 โคพ้ืนเมือง      
         - เพศผู้ 33 13 50 96 
           - แรกเกิดถึงโคสาว 43 22 34 99 
           - ตั้งท้องแรกข้ึนไป 12 10 12 34 
   1.2 โคพันธุ์และโคลูกผสม      
         - เพศผู้ 1 4 1 6 
           - แรกเกิดถึงโคสาว - 8 - 8 
           - ตั้งท้องแรกข้ึนไป - 7 - 7 
2 ไก่     
   2.1 ไก่พ้ืนเมือง  832 968 912 2,712 
   2.2 ไก่เนื้อ  - - - - 
   2.3 ไก่ไข่  10 7 3 20 
3 เป็ด     
   3.1 เป็ดเทศ  383 310 343 1,036 
   3.2 เป็ดเนื้อ  - 162 28 190 
   3.3 เป็ดไข่  136 110 64 310 
4 แพะ     
   4.1 แพะเนื้อ      
         4.1.1 แพะเนื้อเพศผู้ 27 17 21 65 
         4.1.2 แพะเนื้อเพศเมีย 76 38 15 129 
   4.2 แพะนม      
         4.1.1 แพะนมเพศผู้ - - - - 
         4.1.2 แพะนมเพศเมีย 1 - - 1 
5 แกะ     
   5.1 แกะเพศผู ้ 10 7 23 40 
   5.2 แกะเพศเมีย  43 31 69 143 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชนิดสัตว์ 
หมู่ท่ี 1 
(ตัว) 

หมู่ท่ี 2 
(ตัว) 

หมู่ท่ี 3 
(ตัว) 

รวม 

6 สัตว์อ่ืนๆ     
   6.1 ห่าน  6 - - 6 
   6.2 นก/สัตว์ปีกสวยงาม  24 26 31 81 
   6.3 นกกรงหัวจุก  18 17 26 61 
   6.4 นกเขา  6 9 5 20 
   6.5 แมวเพศผู้  - 1 - 1 

***ข้อมูลเกษตรผู้เสี้ยงสัตว์และจํานวนสัตว์รายครัวเรือน ประจําปีงบประมาณ 2557                    
โดย สํานักงานปศุสัตวอํ์าเภอหนองจิก  เดือนมีนาคม 2558*** 

2. การพนิชยกรรมและบริการ 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีสถานประกอบการด้านพนิชยกรรมและ

บริการ ดังนี ้
 

ลําดับท่ี รายละเอียด หมู่ท่ี 1 
(แห่ง) 

หมู่ท่ี 2 
(แห่ง) 

หมู่ท่ี 3 
(แห่ง) 

1 ปั๊มน้ํามัน (ปั๊มหลอด) - 2 - 
2 โรงสีข้าว - 1 - 
3 ร้านซ่อมรถ 2 - 1 
4 ร้านขายของชํา 7 8 3 
5 บ้านเช่า - 1 1 
6 โรงเรือนเสาสัญญาณดีแทค - 1 - 

14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ลําดับท่ี ชื่อหน่วยงาน จํานวนบุคลากร พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

๑ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  90 หมู่ท่ี 1 - 3 
2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 30 ท้ังตําบล 

รวม   
 

15. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ตําบลเกาะเปาะ มีคลองตุยง ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ ท่ีไหลผ่าน ตําบลลิปะสะโง              

ตําบลเกาะเปาะ  ตําบลดอนรัก และตําบลตุยง ท้ังนี้ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ ได้ใช้ประโยชน ์           
จากคลองธรรมชาตินี้ในด้านเกษตร ประมง รวมท้ังใช้ในชีวิตประจําวัน   
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16. การบริการพื้นฐาน 

1. การคมนาคม 

     เส้นทางสัญจรในตําบลเกาะเปาะ ส่วนใหญ่เป็นถนนสายย่อยภายในพ้ืนท่ี เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีและเพ่ือเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในการลําเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่ตลาดและแหล่งปลายทางอ่ืนๆ 

การคมนาคม 
ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียด หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 

1 สะพานไม้ - - - 
2 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 5 2 
3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 6 5 
4 ถนนลาดยาง 2 2 5 
5 ถนนหินคลุก - - 2 
6 ถนนลูกรัง - 5 6 

    2. การไฟฟ้า 

      ตําบลเกาะเปาะ มีไฟฟ้าเข้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน 

3. การประปา 

      มีระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  
จํานวน  6  แห่ง  ดังนี ้
   1.  ประปาบ้านเกาะเปาะเหนือ  หมู่ท่ี  1 
   2.  ประปาบ้านกําปงปูลา   หมู่ท่ี  1 
   3.  ประปาบ้านกํานัน   หมู่ท่ี  2 
   4.  ประปาบ้านบาโง   หมู่ท่ี  2 
   5.  ประปาบ้านมะพร้าวต้นเดียว  หมู่ท่ี  2 
   6.  ประปาบ้านใหม่ (บ้านผู้ใหญ่กาเดร์) หมู่ท่ี  3 

  4. การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

      ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ  ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบ wifi รวมถึงโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
ดังนี ้
    โทรศัพท์/โทรสาร ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  จํานวน  1  
หมายเลข 0-7333-0891   
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๒.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

๑. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิทธิกร  ต่วนปูเตะ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายแวอาแซ  แวจิ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (๑) 

นายเสรี  มะ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (๒) 

นายเสะอายือมิง   เสะอาลี 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแวนาเซะ   ยูโซะ 
ประธานสภา 

นายตูแวสูดิง  นิซา    
รองประธานสภา 

นายจักรพงษ์  อดุลรัส 
เลขานุการสภา 

  นายตูแวสูดิง  นิซา   ส.อบต. ม.1 
  นายธนากร  บากร   ส.อบต. ม.1 

นายเสะรอยะ  เสะอุเซ็ง ส.อบต. ม.2 
นายอับดุลเลาะ  ซือนิ   ส.อบต. ม.2 
 

นายแวนาเซะ   ยูโซะ   ส.อบต. ม.3 
นายแวสาเหาะ   แวจิ   ส.อบต. ม.3 
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โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

นักบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

1.        ว่าง    ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายจักรพงษ์   อดุลรัส   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

       สํานักงานปลัด 

1. นางจินดา  เสาวิไล  กําลดพิศ  หัวหน้าสํานักงานปลัด 
2. นางปิยะรัศม์ิ   ธาระบุญ  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวพิริญา   ยูโซะ   นักพัฒนาชุมชน 
4. นายทวีศักดิ์   เสะอุเซ็ง   บุคลาการ 
5. นายไพรัช   นวลจํารัส   นักวิชาการศึกษา 
6.        ว่าง    เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางสาวแวมือแย   บรือราเฮง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
8.        ว่าง    ปฏิบัติหน้าดูแลเด็กเล็ก 

       กองคลัง 

1. นางรอดีย๊ะ   เบญญากาจ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
2. นางสาวตูแวรอหานา   เสะอาลี  นักวิชาการเงินและบัญช ี
3.        ว่าง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4.        ว่าง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5.        ว่าง    เจ้าพนักงานพัสดุ 
6.        ว่าง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญช ี

       กองช่าง 

1. นายเสกสรร   ยิ้มเส้ง   ผู้อํานวยการกองช่าง 
2.         ว่าง    นายช่างโยธา 
3.         ว่าง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 6) 

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  7 
- งานการเงนิ 
- งานบัญช ี
- งานพฒันาและจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัด ุ

สํานักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป 7 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและบรรเทา-                   

สาธารณภัย 
- งานกิจการสภา อบต. 
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน 
- งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมการปศุสัตว ์
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- ฝ่ายรักษาความสะอาด 
 

 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 7 
- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
 

 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต. 7) 
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2. สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น      
  จากการสํารวจการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  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 ร้อยละ 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 

       

3. งบประมาณ 

  รายได้องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   
  

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี2557 
รายรับ 13,612,580.98 19,224,135.95 18,690,706.24 
รายจ่าย 10,980,458.81 15,399,349.21 15,897,344.42 
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,632,122.17 3,824,786.74  2,793,361.82 
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 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 รถยนต์ส่วนกลาง 2  คัน  
2 รถจักรยานยนต ์ 1  คัน  
3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 14  เครื่อง  
4 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 5  เครื่อง  
5 เต้นท์ 3  หลัง  
6 เครื่องพิมพ์ 7  เครื่อง  
7 ถังดับเพลิง 10  ถัง  
8 วิทยุสื่อสาร 10  เครื่อง  
9 กล้องวิดีโอ 1  ตัว  
10 กล้องถ่ายรูป 2  ตัว  
11 เครื่องตัดหญ้า 2  เครื่อง  
12 เครื่องโทรสาร 2  เครื่อง  
13 เครื่องพ่นหมอกควัน 2  เครื่อง  
14 เรือพลาสติกอัดโฟม 4  ลํา  
15 เรือท้องแบน 1  ลํา  
16 โปรเจกเตอร ์ 1  เครื่อง  
17 กล้องวงจรปิด 1  ชุด  
18 เครื่องขยายเสียง 5  ตัว  
19 ลําโพง 6  ตัว  
20 โต๊ะทํางาน 36  ตัว  
21 เก้าอ้ี 668  ตัว  
22 โต๊ะประชุม 1  ชุด  
23 โต๊ะขาว (โต๊ะเอนกประสงค์) 10  ตัว  
24 โทรศัพท์สํานักงาน 1  เครื่อง  
25 โทรศัพท์มือถือ 1  เครื่อง  
26 เครื่องทําลายเอกสาร 1  เครื่อง  
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๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
ในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู ่
พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถ่ินให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม               
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                     
ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มน้ํามัน และ พืชเศรษฐกิจ สู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างย่ังยืน 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคใต้ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ปัตตานี นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ของ                  
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลตาม                  
อํานาจหน้าท่ีท่ี กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตรงกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ สําหรับแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์                 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ   มีดังต่อไปนี้  

นโยบายของรัฐบาล 

ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๗  
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้น  คณะรัฐมนตรีพร้อมท่ีจะแถลงนโยบายก่อนเข้า
บริหารราชการแผ่นดิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.๒๕๕๗    นโยบาย 
และแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานท่ีจะทําต่อไปเป็นด้านๆ ไปดังนี ้
  ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการ
ปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และ
มาตรการ  ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจ หรือ
ประสงค์ร้าย  มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบัน                                                                             



๒๗ 

 

 
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงานสามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
  ๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
   ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อม                   
สู่ประชาคมการเมืองและ ความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน                 
การสร้างความม่ันคงทางทะเล  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความ
ร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกท้ังระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้า
ตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจร
สลัด การก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ีต้องได้รับการป้องกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น 
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการ   เข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว                
เป็นต้น 
   ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํา
ยุทธศาสตร ์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข
กับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ําเติมปัญหา                
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ    
และองค์การระหว่างประเทศ ท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได ้
   ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ            
ให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคาม                
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมท้ังนําศักยภาพ
ของกองทัพ 
 



๒๘ 

 

 
 
ในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ิน 
ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถดําเนินงานร่วมกันเป็น                
เครือข่ายได ้
   ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่า นโยบาย
การต่างประเทศ  เป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน             
ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน ์           
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การเปิดโลกทัศน ์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
  ๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
      ความเหลื่อมล้ําในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความ
เดือดร้อนท้ังหลายของประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการดังนี ้ 
   ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีม่ันคง           
แก่ผู้ท่ีเข้าสู ่ตลาดแรงงาน รวมท้ังสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกฎหมาย พร้อมท้ังยกระดับ
คุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน               
ในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานท้ังจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ
เข้าสู่ระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน 
   ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง          
การทารุณกรรม ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
โดยการปรับปรุง กฎหมายข้อบังคับท่ีจําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ  
   ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และ
ระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม           
ท่ีเป็นธรรม และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 
   ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ          
มีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการ
ดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอาย ุ
 



๒๙ 

 

 
   ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความ
คุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  
   ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ีไดป้ระกาศไว้แล้ว 
   ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน                
โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ
ไปอยู่ในครอบครองของผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไข
ปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจนอันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชน           
กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
  ๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี ้ 
   ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญท้ังการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน             
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนด ี              
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา 
และพัฒนากําลังคนให้เป็น  ท่ีต้องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 
   ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไป   มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ   
การเรียนรู้ กระจายอํานาจ การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามศักยภาพ  และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการ          
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวข้ึน 
 
 



๓๐ 

 

 
   ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถ               
มีความรู้และทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต              
ปรับกระบวนการเรียนรู้และ หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม                   
เข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เก่ียวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
   ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงาน           
ท่ีมีทักษะ โดยเฉพาะในท้องถ่ินท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา          
ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
   ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู  เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสม                   
มาใช้ในการเรียน การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ  
   ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุน                
ให้องค์กรทางศาสนา มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต    
สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม         
ตามความพร้อม  
   ๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจ 
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
   ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
และวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อ
คุณภาพ เพ่ือเปิด พ้ืนท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
  ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
      รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ                     
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี ้ 
   ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุก                 
ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างทุกระบบ หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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   ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว
จึงมารักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบ                   
การจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน และให้ภาคเอกชน
สามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงท่ีรัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
   ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ํา โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยท่ีสามารถตัดสินใจเชิง
นโยบาย  ในการสกัดก้ันการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
   ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติ เหตุในการจราจรอันนําไปสู ่           
การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงาน และ
การดูแลผู้บาดเจ็บ 
   ๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย
เยาวชนให้มีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬา               
ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาต ิ 
   ๕.๖ ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่าย
อวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่
ของสังคม  
   ๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือท่ีทันสมัย และให้มีความร่วมมือท้ังระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคท่ีมีความสําคัญ  
  ๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
      ความไม่สงบทางการเมืองท่ีดําเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืน
ตัวแล้วแต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนท่ีจะต้อง
แก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง เพ่ือท่ีจะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง 
ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหา                 
หนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนปัญหาการใช้น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม             
ซึ่งขาดแคลนเป็นประจําในฤดูแล้ง ในขณะท่ีมีน้ําท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต 
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ของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการทันที 
ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะยาวท่ีต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้ 
   ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียังค้าง
อยู่ก่อนท่ีจะพ้นกําหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษา
ความสงบ แห่งชาติได้จัดทําไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ท้องถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ได้จัดทําไว้ โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีให้ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดําเนินงาน รวมท้ัง               
นําแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด 
ไม่ซํ้าซ้อนและมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกินความจําเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถ่ิน 
เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการ
ใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า  
   ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ               
ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทําเป็นโครงการ
ลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ 
และตลาดการเงิน  
   ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน
การผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการ
ใช้กลไกตลาด ดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทท่ีราคาต่ําผิดปกติให้สูงข้ึนตามสมควร  
   ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวก รวดเร็วข้ึน ตลอดจนลด
ข้ันตอของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วข้ึน พร้อมท้ัง
แสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน  
   ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในโอกาสแรก           
ท่ีจะทําได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเท่ียว ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมแหล่งท่องเท่ียวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้   



๓๓ 

 

 
เช่น กลุ่มธรรมชาติประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสุขภาพ เช่น น้ําพุร้อนธรรมชาต ิ            
ท้ังจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเท่ียว  
   ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน
เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  
   ๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนท่ี 
และปัญหา ขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร 
โดยระดมความคิด เพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ําท่วมในปี ๒๕๕๔                  
และหาวิธีท่ีจะแก้ปัญหาน้ําท่วมเฉพาะพ้ืนท่ีให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิด
การขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งดําเนินการจัดสร้างแหล่งนํ้าขนาดเล็กให้กระจาย
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้มากท่ีสุด ซึ่งจะสามารถทําได้ในเวลาประมาณ ๑ ป ี 
   ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และ
ให้มีภาระภาษี ท่ีเหมาะสมระหว่างน้ํามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                   
การใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังท่ีจะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงดําเนินการให้มีการ
สํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท้ังจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการท่ีเปิดเผย โปร่งใส  เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน  
   ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษี  ให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุง
โครงสร้างอัตราภาษี ทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน 
เช่น ภาษีมรดก ภาษีจาก ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุด รวมท้ัง
ปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภท            
ท่ีเอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากข้ึน 
   ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมา ซึ่งมีจํานวนสูง
มากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะทําให้เหลืองบประมาณ
เพ่ือการลงทุน พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสาง
หนี้ท้ังหมด  และยืดระยะเวลาชําระคืนใหน้านท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต  
 
 



๓๔ 

 

 
   ๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม              
ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อม
กรุงเทพมหานคร กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทําต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบํารุงอากาศยาน และ
การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
รวมท้ังการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น           
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและ
ชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง                 
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลําน้ําเจ้าพระยา
และป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ัง
การขุดลอกร่องน้ําลึก 
   ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของ หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
กํากับดูแล  ระบบราง เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตรา
ค่าบริการท่ีเป็นธรรม  การลงทุน การบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติรวมท้ังสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน  
   ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจน พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมาย 
และมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาด้านการเงินและการดําเนินงาน 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง            
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนากลไกการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม คํานึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในส่วนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดภาระทางการคลัง  
 
 



๓๕ 

 

 
   ๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชผล             
แต่ละชนิดและ  การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
พืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากข้ึน  
   ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐาน ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง         
ปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหา            
ท่ีสําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิต
สู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัต ิ 
   ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ กระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 
ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ             
และมีเอกภาพ ท่ีชัดเจนท้ังในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุน           
ในต่างประเทศ  
   ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได ้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการ               
ของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้
ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  
 
 
 
 



๓๖ 

 

 
  ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
      การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มท่ี ณ สิ้นปี 
๒๕๕๘  จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม  
การเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส ์              
ด้านกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการ             
ด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน  
   ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผล
ใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโดยให้ความสําคัญต่อสินค้าท่ีประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค 
รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดข้ันตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอน
บางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการ
ประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า                     
การลงทุนของภูมิภาค ได้ในท่ีสุด 
   ๗ .๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่ง ขันของผู้ ประกอบการไทยทุกระดับ                    
โดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ ท่ีเปิดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถ              
แข่งขันได้ รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู ่          
ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจ
เก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน  การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว 
ตลอดจนกลุ่มการผลิตท่ีผู้ประกอบการของไทยเตรียมท่ีจะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วย
ให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากข้ึน ท้ังในอาเซียน
และในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  
   ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน ๘ กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ                  
 



๓๗ 

 

 
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น                    
การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  
   ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใน                    
อนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - 
มาเลเซีย - ไทย  (IMT - GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) 
แผนความร่วมมือ  แห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC) 
และแผนแม่บท  ความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและ      
ระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต               
ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดท่ีกว้างขวางยิ่งข้ึนท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกัน
ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย  
   ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window 
(NSW)  และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก
ให้ความสําคัญ กับด่านชายแดนท่ีสําคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด                      
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทําให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ         
เพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
      รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
นําไปสู ่การผลิตและบริการท่ีทันสมัยดังนี ้ 
   ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายให้ ไม่ต่ํ ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ :  ๗๐                     
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและ             
มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน  
 



๓๘ 

 

 
   ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน                    
ท่ีเชื่อมโยงระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขา
ท่ีขาดแคลนการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปทํางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลย ี                
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
   ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ 
นํางานวิจัย และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
ในระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และ
ภาคเอกชน 
   ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด   
ระบบราง ยานยนต์  ไฟฟ้า  การจัดการน้ําและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ส่งเสริมการใช้
เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืนๆ  ท่ีเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง  โดยจัดให้มี
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ีเอ้ืออํานวยเพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี          
ท่ีจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  
   ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาท่ีสําคัญในการ
ต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
  ๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์                  
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
      ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทําลาย 
หรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะ
ขยะประเภทต่าง ๆ ก็รุนแรงยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี ้ 
   ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่า  โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน 
เร่งรัด กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนําระบบสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการ 
 



๓๙ 

 

 
บริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง                     
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ 
กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขา ให้เป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและ
ป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรง
กดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมท้ังผลักดัน แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร ์               
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศ                  
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น  
   ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และแบ่งปัน ผลประโยชน์อันเกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้าง
ความเป็นอยู่ ท่ีดีของประชาชน ความม่ันคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน              
และการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมท้ังให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
   ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กําหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกันไว้เป็นพ้ืนท่ีป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พ้ืนท่ีใดสมควร          
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ ก็จะผ่อนผันให้ตามความจําเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ
มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและการปลูกป่าทดแทนเข้าดําเนินการ ท้ังจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการ           
มีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิด ของเศรษฐกิจชุมชนท่ีต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดทํา
ทะเบียนผู้ถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนให้มี
เอกภาพ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายด้านท่ีดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจาย                 
การถือครองท่ีดิน เร่งรัดการจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการ
จัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพ่ือให้เป็นกลไกในการนําทรัพยากร
ท่ีดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
   ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ท้ังเชิง
ปริมาณและ คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการ
แผนงานและ งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําแผนงานโครงการไม่เกิดความ
ซ้ําซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ํา พร้อมท้ังมีการนําเทคโนโลย ี                 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัย  
 
 



๔๐ 

 

 
   ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด                
เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติ ซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนท่ี
ใดท่ีสามารถจัดการขยะ  มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ท้ิงในบ่อขยะ 
อุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะ
ของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล และ            
การเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ในระดับพ้ืนท่ีจะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุง
ขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ระบบราชการเป็นระบบท่ีใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร 
งบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถให้คุณ
ให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการทํามาหากินและการดํารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลา 
ท่ีผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าท่ีบางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้งแต่ระดับ
ท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการ 
ซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไม่อาจใช้เป็นกลไก                
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้ําซ้อน  
ใช้ระบบตรวจสอบท่ีไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการ
เข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงาน
ประจําปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือ
ยากง่าย ในการทําธุรกิจ  ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี ้ 
   ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหน้าท่ีซ้ําซ้อน
หรือกลั่นกัน หรือมีเส้นทาง  การปฏิบัติงานท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย                      
โดยนําเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี 
 



๔๑ 

 

 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ            
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพ  ในการแข่งขันกับ             
นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการ            
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็น และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได ้ 
   ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมายกําหนดผู้รับผิดชอบ                 
ท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแน่นอน ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส                  
มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา  หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส            
หรือสร้างความเสียหาย แก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการทําธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ 
   ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุก  ท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดิน
ทางเข้ามายัง ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย               
ซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก                
การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรม     
ในการทํางานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  
   ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ             
วางมาตรการป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ  
   ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ           
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระ                
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิ
และการขอรับบริการ  จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐ 
และประชาชน  
 
 
 



๔๒ 

 

 
   ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้ มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้
เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการ
ดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน                      
ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี  การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน            
ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ       
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
   ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ท่ีจัดตั้ง
ข้ึนเพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังจะวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  
  ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
        ในสังคมท่ีอารยะการยึดหลักนิติธรรมคือ  มีกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือ
อําเภอใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปกครองย่อมเป็นสาระสําคัญ  แต่หลักนิติธรรมจะเป็นท่ียอมรับนับถือได้มิใช่เพียง
สักแต่ว่ามีกฎหมาย  หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการ                    
ของประชาชน  เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท้ังต้องมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเข้าถึงได้ง่าย                     
มีมาตรฐาน ตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและ
การโกรธแค้น ชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี ้ 
   ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ หรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ดําเนินการ  
   ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํา
กฎหมาย  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลอืแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีจะเปิดกว้างข้ึน และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพ
ในทางกฎหมายมหาชน การดําเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมาย             
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  
 
 



๔๓ 

 

 
   ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  
   ๑๑.๔ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด
การดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใช้
ติดตามผลและนําไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมได ้ 
   ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน             
ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครอง 
ช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรม
ของผู้ได้รับผลกระทบ  และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  
   ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการ
ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับ
การค้ามนุษย ์แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ  

ยุทธศาสตร์หลกัที ่คสช.ยดึถือเป็นแนวทางในปัจจบุัน 

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษญกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ               
และสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการบริหารอย่างแท้จริง 
 8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคง            
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 
 



๔๔ 

 

 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รกัษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบตัิตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยาย
กิจการ  เม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
 11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11   

ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ และปัจจุบันกําลังอยู่
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10  โดยยังคง
ยดึหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไป                
ในแนวทางท่ียั่งยืน  และสร้างความสุขให้กับคนไทย  จําเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง              
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570                    
ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดม่ันใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ                  
ท่ีพ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศร”ี 
            วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้กําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
ดังนี ้

วิสัยทัศน ์ : 
    “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 
 



๔๕ 

 

 

พันธกิจ  : 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม                 
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต                   
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ               
และสังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม               
ของชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง                

กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ  
ระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม

มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ               
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 40.0 

 
 



๔๖ 

 

 
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้

สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงาน
นอกระบบท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ําและอากาศ ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ     
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 การพัฒนาประเทศให้ม่ันคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงท้ังการเมือง
ในประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศ                   
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันท้ังเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง รวมท้ังสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป  
โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  การลดความเลื่อมล้ําในสังคม  การพัฒนาการศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  การลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพและการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงข้ึน  และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง  ขณะท่ีมิติทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่ า งยั่ งยื น                     
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสําคัญ  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1. การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยง

และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วน

ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 
 
 



๔๗ 

 

 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนท่ี 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยท่ีดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย 

(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 4. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจทาง
เศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ 
 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เข้าร่วมภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติท้ังทางบกและทางทะเล  รวมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือนําไปสู่สังคมท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๔๘ 

 

 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคม
มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 

6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑. เจตนารมณ์ : เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อม่ัน 
ภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ผ่าน
กระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อํานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้ง
ท้ังปวง ตลอดจนสร้างความเชื่อม่ันให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพ้ืนฐาน
ของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้างความม่ันใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย  
 สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ท้ังด้านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                  
เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อม่ันจากทุกพวกทุกฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ท่ีมี
ความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครอง              
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป  

 ๒. นโยบายในการบริหารราชการ  
  ๒.๑ ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย  
        ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากท่ีสุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่าย
ร่วมในการขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งได้จัดหัวหน้าฝ่ายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พ่ีน้องประชาชนคนไทย 
ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจาทุกคนต้องยึดเป็นหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ               
อย่างเต็มท่ี  
  ๒.๒ ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ  
        ดําเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรร            
ไว้แล้วของรัฐบาลท่ีผ่านมา ท้ังนี้ มีความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการท่ีเป็นปัญหา เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนเกิดความเข้าใจท่ีชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี ๒๕๕๘ ใหม่ให้ทันการใช้จ่าย                     
ตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังท่ีกําหนดไว้ และ             
ไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ
ในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ท่ีขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนท่ีชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจําป ี     
เป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจาปีต่อ ๆ ไป 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน  
 



๔๙ 

 

 
   - ส่งเสริมระบบการค้าเสร ีปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค 
อย่างเป็นธรรม เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
   - เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ราชการ และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปลายป ี 
   - เร่งดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก 
ท้ังนี้ การขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น                 
ไม่ผูกขาด และมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ท้ังผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่ 
   - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือการ
นํามาใช้ในการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้า และกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาส               
ให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ          
ของรัฐบาล/เงินกู้ลง  
   - ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบ
นายทุน ท่ีไม่เป็นธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับ
ระบบสหกรณ์ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ภาคประชาชนไปพร้อมๆ กัน ท้ังในระดับหมู่บ้าน ท้องถ่ิน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  
  ๒.๓ ด้านความม่ันคง  
   - สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุน
พลัง อันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม  
   - สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสํา คัญกับงานด้านความม่ันคง                
ของประเทศ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ ่
แบ่งปันความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอํานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่
ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน  
  ๒.๔ ด้านการต่างประเทศ  
   - ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ให้ชาวต่างชาติมีความเชื่อม่ันในทุกระบบของการบริหารท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคมของประเทศไทย ท่ีเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก  
   - พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ พร้อมไปกับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ท้ังในด้านเทคโนโลยีการ
ประกอบการอ่ืน ๆ การเข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบท่ีผลิต
ภายในประเทศไทยท่ีได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
และคนไทยอย่างแท้จริง  
 
 
 



๕๐ 

 

 
   - แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ 
เพ่ือมิให้เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุน
ผู้ประกอบการท่ีเป็นคนไทยเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับ           
นักลงทุนต่างประเทศได้ ท้ังนี้ ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน              
ท่ีสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น 
  ๒.๕ ด้านสังคมจิตวิทยา  
   - สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทยซึ่งมีจารีตประเพณี 
ประวัติศาสตร์อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ            
เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี สานึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิด
เห็นแตกต่าง ต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธ ี 
   - เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว                   
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่มีความจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไข
ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง 
ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังในข้ันต้น ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีต่อ
ประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  
   - ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าท่ี            
การทําผิดกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจ สังคม
ต้องช่วยกันปกป้องผลโยชน์โดยรวม  
  ๒.๖ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
   - ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดําเนินการได้ โดยได้รับความ
เชื่อถือจากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
   - ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  
   - ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เท่ียงตรง 
เป็นธรรม และตรวจสอบได ้เป็นต้น  
  ๒.๗ ด้านการศึกษา  
   - การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจําเป็น
ท่ีจะต้องส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยก
งานด้านการศึกษาจนทําให้ไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
   - การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย 
โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบ
โจทย์ให้ได้ว่า การกระทํานั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร  
   - สร้างสรรค์วิธีการ ทําให้เยาวชนไทยมีจิตสํานึกความรักชาติ ผลประโยชน ์           
ของชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทย
และประเทศไทยในอดีต มีความสํานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วท้ิงสิ่งดี ๆ 
ท่ีผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง  
 



๕๑ 

 

 
   - ให้ฝ่ายความม่ันคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้าง
ความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นพลังอํานาจของชาต ิ      
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๒.๘ การพัฒนาระบบราชการ  
   - ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ท่ีเพียงพอ    
ต่อการดํารงเกียรติ เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพ่ือ 
ทําหน้าท่ี บําบัดทุกข์ บํารุงสุข เพ่ือประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอยา่งแท้จริง  
   - ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
โดยปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรร
แต่งตั้งในระบบอุปถัมภ์ท่ีไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงําข้าราชการหรือ
ระบบราชการอีกต่อไป  
   - ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับ
ข้าราชการประจําอีกต่อไป ยกเว้นในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรม  
  ๒.๙ การพัฒนาอาชีพและรายได ้ 
   - ให้ มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่มมี เงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล 
ภาคเอกชน ธุรกิจท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้มีการ
กระจายรายได้ในทุกระดับ และลดความเหลื่อมล้ําของสังคม  
   - ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนท่ีเพียงพอ
กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ  
  ๒.๑๐ การวิจัยและพัฒนา  
   - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
พัฒนาต่อยอดจากสิ่งท่ีต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้
วัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ 
นอกเหนือจากการปลูกข้าว หรือผลิตผลพืชหลักอ่ืน ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง  
   - ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศท้ังในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิต
และจําหน่าย เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า ทุกประเภท
ท่ีมีความจําเป็น ท้ังในด้านการดํารงชีวิต รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง  
  ๒.๑๑ การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ป ี๒๕๕๘  
   - ให้ มีการบูรณาการการเตรียมการเ ข้าสู่ การ เป็นประชาคมอาเซียน                     
ท้ัง ๓ เสาหลัก อันได้แก่ ด้านการเมืองและความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม             
ทุกส่วนราชการ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีการประสานงานการดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์
ของชาต ิเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว  
 
 



๕๒ 

 

 
   - ให้ความสํา คัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม       
ข้ามชาต ิเช่น การก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาต ิเปน็ต้น 
   - การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไข          
ของข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 
จะต้องดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
จะต้องมีการหารือและเห็นพ้องต้องกัน ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม  
   - ส นั บ ส นุ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมท้ังการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความสําคัญกับการรักษา
พ้ืนท่ีป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย  
  ๒.๑๒ ความปรองดองสมานฉันท์  
   - สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็น                 
ท่ีแตกต่าง โดยไม่จําเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร ์ในการบริหารจัดการ
ความขัดแย้ง ความเท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ               
อย่างเหมาะสม  
   - ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ 
ท่ีชัดเจนในการดําเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดํารงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ํา 
และสร้างความเป็นธรรม เพ่ือให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขท่ียั่งยืน  
  ๒.๑๓ การปฏิรูป  
  ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอํานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ         
ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน ์              
จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ จะดาเนินการ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  ๒.๑๔ การเลือกตั้ง  
          การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เท่ียงธรรม สะท้อนถึงความ
ต้องการ ท่ีแท้จริงของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัด
สรรผู้สมัคร กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ             
การเลือกตั้ง ท้ังนี้เป็นไปตามธรรมนูญการปกครองท่ีจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ 

จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมเชอราตัน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  และเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณป ี๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางาน 
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ร่วมกันในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการ
ดําเนินการ  รวมท้ังได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)  
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน                    
ท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์โดยหลังจากการบูรณาการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙                
แนวทางการดําเนินการ  รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness)  ประกอบด้วย  ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการ
ดําเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก    
๒๐ แนวทางการดําเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth)  ประกอบด้วย  
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness)  ประกอบด้วย  ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการ
ดําเนินการ 
 เป้าหมาย  : เศรษฐกิจขยายตัว  รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นหลัก แนวทางดําเนินการ 
1. ด้านเกษตร     1.1 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 
 1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 
2. ด้านอุตสาหกรรม   2.1 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2 กําหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.) 
 2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให ้ SME และ  OTOP สู่สากล 
 2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 
3. การท่องเท่ียวและ
บริการ     

3.1 แผนท่ีการจัดกลุ่มเมืองท่องเท่ียว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเท่ียวเข้าสู่รายได ้ 2 ล้านล้านบาท 
      ต่อป ี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง  Medical Tourism  ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน   4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์  ICT 
 4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค 

      อาเซียน 
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5. พลังงาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
 5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
 5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

 
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ 
      ลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

 6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
 6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ  Eastern  

       Seaboard   
 6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 

      เพ่ือนบ้าน 
 

7 .  กา ร พั ฒนา ขี ดความ 
สามารถในการแข่งขัน       

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น  Modern Thailand 
 

8. การวิจัยและพัฒนา   8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ  GDP 
 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ  GDP 
 8.2 Talent Mobilityการใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T  
 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
 8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

 
9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
เพ่ือเชื่ อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

 9.4 การพัฒนาเมืองท่องเท่ียว 
 9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
 9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
 9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
 9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก    
๒๐ แนวทางการดําเนินการ 

เป้าหมาย  :  ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากข้ึน  เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจน 

ประเด็นหลัก แนวทางดําเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
เป็นต้น) 

 10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
12. การจัดสวัสดิการสังคม 
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก
และโอกาส สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพความเท่าเทียม 
คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน    

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

 14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
 14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมาย อย่างท่ัวถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15. ระบบยุติธรรมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ํา  

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 

 17.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 

เป้าหมาย  : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
 

ประเด็นหลัก แนวทางดําเนินการ 
1 8 .  ก า ร พั ฒ น า เ มื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG)       

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 

 19.3 ส่งเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
20. นโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม    

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้ํา                                              

21.1 การปลูกป่า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ                    

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  adaptation) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

เป้าหมาย  : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 

 23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ   

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ 
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 
โดยมีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 

 24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – Service 
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25 .  การ พั ฒนากํ าลั งคน
ภาครัฐ      

25.1 บริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต 

 25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28.  การพัฒนาสิ นทรั พย์
ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   

28.1 สํารวจสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการท่ีไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเสริมสร้างความม่ันคงใน
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
2555 – 2559 
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง     30.1 กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย  

รัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
บูรณาการแนวทางการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ               
ในการร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน                
ในการเตรียมการรองรับผลกระทบและแผนการดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
และใช้โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนประกอบกับความตื่นตัวในการรับรู้เรื่องประชาคม
อาเซียนท่ีมากข้ึนในทุกภาคส่วน  การเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคท้ังด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กฎระเบียบและประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนท่ีดีข้ึน รวมท้ังสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและความม่ันคงในรูปแบบต่างๆ เป็นหลักการสําคัญท่ีนํามาซึ่งการกําหนดยุทธศาสตร ์           
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ภายใต้แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน ์ : 
     “ประเทศไทยเป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

อาเซียนร่วมกัน” 
 
 



๕๘ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และ 
การลงทุน   มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม   มีเป้าหมายให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ีม่ันคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์    มีเป้าหมายในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมท้ังมีกฎ ระเบียบท่ีอํานวย
ความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมท้ังทักษะฝีมือและภาษา กลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ    มีเป้าหมายในการปรับปรุงกฎหมาย                    
กฎ ระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน                  
มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การเสริมสร้างความม่ันคง มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือ                   
ด้านการเมืองและความม่ันคงเพ่ือนําไปสู่ภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน   มีเป้าหมาย            
ในการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังในด้านอุตสาหกรรม                       
การท่องเท่ียวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน รวมทั้งการ
เตรียมการรองรับของ อปท. ตามอํานาจหน้าที ่

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
ทําให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าและมีช่องทางการกระจายสินค้าท่ีกว้าง นอกจากนั้น จะเกิด
การเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้
การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถ่ินจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมท่ีเป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้า และประปา ซึ่งองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถ่ินอาจไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพัง จําเป็นต้องประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 



๕๙ 

 

 
 2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน    การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติท่ีจะ
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องทบทวนบทบาทของตนเองในการดูและและช่วยเหลือ
กลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนท่ีโดยอาจจะต้องมีนโยบายในการเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เปิดรับ
วิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับ
สากล 
 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน              
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเร่งปรับระบบการบริหาร
จัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยการเน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็น
เจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตลอดจนอาจต้องทบทวน
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการ
การทํางานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน  และนักท่องเท่ียวโดยเสรี  อาทิ  โรคระบาด  
ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรมข้ามขาติ  อาทิ  ยาเสพติด  การค้ามนุษย์                                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมี
คุณภาพและท่ัวถึง  นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชน  ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีมีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
 5. การรักษาความสงบเรียบร้อย    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้องมีบทบาทในการ              
เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับแรงงาน
อพยพร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกําหนดและหลักเกณฑ์ของชุมชน                
ให้ทุกคนอยู่รวมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 
 6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี    การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น           
ของการพัฒนาด้านต่างๆ  เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีหน้าท่ีในการ
จัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนได้โดยตรง  เน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา”  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารท่ีดี  การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยน 
ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  ทําให้ประชาชน
เกิดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย  มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
จัดทําข้อมูลท่ีจําเป็นต่อแรงงานต่างชาติ  เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ  
สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น  นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน 
 



๖๐ 

 

ในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติดต่อกัน  ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี ้
จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
 7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและ             
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และเพ่ือให้สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืน
ท่ีมาติดต่อราชการได ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที ่

ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการ                      
ของประชาชนในท้องถ่ิน  สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด           
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนา              
ท่ีสมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน           
ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคี              
การพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการ แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

     (1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ

โอกาสของพ้ืนท่ี 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอก             
เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว          
ให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล  ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี ้
       ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และ
การท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
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           ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก    

(East West Economic Corridor) เช่น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-
มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-
บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจ
สตูล-สงขลา 

           ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  
แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บรุีรัมย-์มุกดาหาร 
       ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะ
ชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
       ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
       ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
แหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต ้

  3.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
สินค้าอาหาร  พัฒนาการท่องเท่ียว 
        (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และ                    
การจ้างงานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบ
โครงการ IMT-GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมท่ี มี ศักยภาพของประเทศ                       
และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 
        (๓) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพ่ือเสริมสมรรถนะ             
การพัฒนา โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนจน            
คนด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาส
ด้านอาชีพและรายได้ และการอํานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
        (๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการ         
เพ่ิมโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรในท้องถ่ิน  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้าง
สันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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        (๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุล          
เชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์               
สร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 

  3.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        (๑ )  กลุ่ มจั งหวั ดภาคใต้ฝั่ ง อ่ าว ไทย  ประกอบด้ วยชุ มพร  สุ ร าษฎร์ ธ านี  
นครศรีธรรมราช และพัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ํามันปาล์ม  พัฒนาการ
ปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล  และการเตรียมความพร้อมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
        (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และ
ตรัง  เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากร
รองรับการท่องเท่ียว 
        (๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และ
นราธิวาส  เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอํานวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อม่ัน                    
ในอํานาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ              
การเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาส
การมีงานทําและยกระดับคุณภาพชีวิต  การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือ
กับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

  3.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)  
      (1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของ 
           ประเทศ 

(2)  โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ํามัน
แบบครบวงจร 

(3)  โครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนังและลุ่มน้ําทะเลสาปสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา 
(4)  โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
(5)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
(6)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
(7)  โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปทํางานในต่างประเทศ 
(8)  โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
(9)  โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้                  

แบบครบวงจร 
     (๑๐) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 

(11) โครงการฟ้ืนฟูการทํานาในพ้ืนท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคใตช้ายแดน พ.ศ.2557 - 2560 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2557 - 2560)  

“ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเท่ียว สู่อาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมข้ึน)  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว ้4 ยุทธศาสตร ์โดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี ้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ท้ังระบบการผลิต
การแปรรูป และช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: พัฒนาการค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

วิสัยทัศนจ์ังหวัดปัตตาน ี

“เศรษฐกิจเติบโต เข้มแข็งด้วยผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีมีคุณภาพ  ประชาชน
ม่ันคงในการดํารงชีวิต พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร ์

 1. เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร ฮาลาล การค้า ทุนทางสังคม และการท่องเท่ียง 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเท่าเทียมทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความม่ันคงท่ีเข้มแข็งจากชุมชน 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการพัฒนาจังหวัด และการสร้าง
ความม่ันคงด้านพลังงาน และการพ่ึงพาตนเองทางอาหาร 

4. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการบริการภาครัฐ ให้เป็นท่ีเชื่อม่ันจากสังคมและเตรียมพร้อม
สังคมสู่อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 1. การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร การค้า
และการบริการท่ีเข้มแข็ง แข่งขันได้ 
 2. การพัฒนา และสร้างสรรค์มูลค่าเศรษฐกิจด้วยผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเท่ียว และทุนทาง
สังคม 



๖๔ 

 

 
 3. การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงตนเองได้  
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างความม่ันคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ประชาคมอาเซียน 
 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดปตัตานี  
ประจําปี 2559 
 วิสัยทัศน ์ : 

   “องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน ยึดหลักธรรมาภิบาล สังคมม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง              
อย่างยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน” 

 เป้าประสงค์รวม    

    1. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรทุกระดับ 
    2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานในทุกด้าน 
  3. พัฒนาอาชีพและรายได้ ลดรายจ่ายตลอดจนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  4. เตรียมความพร้อมประชาชนและองค์กรภาครัฐ/เอกชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  49  กลยุทธ ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข 
 ปัญหาความยากจน 

    กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์  ตาม
แนวทางการเกษตรทฤษฏีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
    กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 
    กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถ่ิน 
    กลยุทธ์ท่ี  5  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
    กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
    กลยุทธ์ท่ี  8  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดการและการตลาด 
    กลยุทธ์ท่ี  9  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 
    กลยุทธ์ท่ี  10  รณรงค์ให้ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการประหยัด และลด
หนี้สินในระดับครัวเรือน 
 
 



๖๕ 

 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และ นอกระบบ
ทุกระดับ 
    กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
    กลยุทธ์ท่ี  3  สง่เสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
    กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    กลยุทธ์ท่ี  5  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการ
แสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักการเรียน 
    กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชนให้มี
คุณธรรมนําความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน 
    กลยุทธ์ท่ี  7  ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีต่างๆ 
      กลยุทธ์ท่ี  8  ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถ่ิน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    กลยุทธ์ท่ี  9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว 
    กลยุทธ์ท่ี  10  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครอง
เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 
    กลยุทธ์ท่ี  11  ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการ
บําบัดฟ้ืนฟูท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
    กลยุทธ์ท่ี  12  ส่งเสริมการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
    กลยุทธ์ท่ี  13  ส่งเสริมการสนับสนุนสุขภาพตามวิถีชุมชน 
    กลยุทธ์ท่ี  14  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬาการออกกําลังกาย และ
กิจกรรมนันทนาการ 
    กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
    กลยุทธ์ท่ี  4  ส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 
    กลยุทธ์ท่ี  5  ปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวทุกประเภท 
 
 
 



๖๖ 

 

 
    กลยุทธ์ท่ี  6  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและการท่องเท่ียว 
    กลยุทธ์ท่ี  7  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การกีฬาและการท่องเท่ียวแบบ
บูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    กลยุทธ์ท่ี  8  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการท่ีด ี
    กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริมสวัสดกิาร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
องค์กร 
    กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ และพัฒนาสถานท่ี
การปฏิบัติงาน 
    กลยุทธ์ท่ี  3  พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการท่ีทันสมัยรวดเร็วและ            
มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ท่ี  5  พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร  
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

    กลยุทธ์ท่ี  1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  
เข่ือน ระบบระบายน้ํา ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 
    กลยุทธ์ท่ี  2  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
    กลยุทธ์ท่ี  3  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
    กลยุทธ์ท่ี  4  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
    กลยุทธ์ท่ี  5  จัดทําผังเมืองและผังตําบล   

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    กลยุทธ์ท่ี  1  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
    กลยุทธ์ท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ท่ี  3  ปรับปรุงภมิูทัศน์ในชุมชนและเมือง 
    กลยุทธ์ท่ี  4  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
    กลยุทธ์ท่ี  5  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัย
พิบัติ 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

    กลยุทธ์ท่ี  1  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
    กลยุทธ์ท่ี  2  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดสันติสุข 
    กลยุทธ์ท่ี  3  ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
 
การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 

 ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ ซึ่งอยู่
ในท่ีดินในบริเวณหมายเลข 4 ใช้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

กรอบแผนพัฒนาอําเภอ ปี 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง ปี 58) 

 วิสัยทัศน์  :   
   ผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีคุณภาพ บนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของชุมชน    

 พันธกิจ  :   
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรให้มีการพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้มีศักยภาพท้ังใน               
ด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พัฒนาศักยภาพชุมชน             
ให้มีความเข้มแข็ง สนับสนนุแนวทางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน สนับสนุนส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดเพ่ือสร้างมวลรวมผลผลิต และรายได้ท่ีม่ันคงให้เกษตร   
  4. ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมสวัสดิการด้านสาธารณสุข             
ให้ท่ัวถึงประชาชนทุกลุ่ม ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาการออกกําลังกาย เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี 
รวมท้ังให้หมู่บ้านชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย 
  5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6. ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน        
ของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7. ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามอํานาจหน้าท่ี ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนดได้อย่างเติมกําลังความสามารถ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์อําเภอ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  :  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีศักยภาพ 
เพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  :  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนหมู่บ้าน ให้มีความม่ันคง
อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความเชื่อม่ันต่อภาครัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  :  การพัฒนาหมู่บ้าน ชมุชนให้น่าอยู่ น่าอาศัย ประชาชนมีวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี 
 
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ได้กําหนดไว้ท้ังหมด 8 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม               
คูระบายน้ํา สะพาน 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างท่ัวถึง 
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และระบบประปา
หมู่บ้าน 

2. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนในท้องถ่ิน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวทางการเกษตรทฤษฎี
ใหม่สู่นิคม  อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP  
  2.4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
การตลาด 

3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความประพฤติดีเหมาะสม แต่ด้อยโอกาสไปเข้าร่วมพิธีทํา            
แสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ (พิธีฮัจย์) 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ 
  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนบํารุง รักษาศิลปะ จารีตประเพฯ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 



๖๙ 

 

 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
  3.5 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิด
และมีวินัยรักการเรียน 

4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนและเมือง 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันภัยธรรมชาต ิ

 5. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  5.3 ส่งเสรมิสนับสนุนแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีปัญหาทางระบบสายตา 
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาระบบควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดองยาเสพติด 
ตลอดจนการบําบัดฟ้ืนฟูท้ังทางร่างกายจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานท่ีอบรมเรียนรู้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพ่ือพัฒนาด้าน
ร่างกายจิตใจ เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าเรียนในระดับต่อไป 
  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อท้ังโรคติดต่อในชุมชนและ
โรคติดต่อเมือง หรือโรคติดต่อภูมิภาค 

 6. ด้านการกีฬาและการท่องเท่ียว 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การออกกําลังกาย และกิจกรรม
นันทนาการแก่เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา การก่อสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬาประจํา
หมู่บ้าน ตําบล 
  6.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือแจกจ่ายแก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
  6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวภายในตําบล 
  6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา และการท่องเท่ียว 

 7. ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี
  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาเครือ่งมือ เครื่องใช้ท่ีดีท่ีทันสมัย และพัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
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  7.3 ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
  7.4 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

 8. ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
  8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการประชุมพบปะพูดคุยของผู้นําท้องถ่ิน ท้องท่ี ผู้นําศาสนา และ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
  8.2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาเครื่องมือ ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
ตําบล 
  8.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดระบบงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย   
  1. การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคม              
ไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางท่ีมีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยง            
ให้เป็นระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุม
และเป็นระบบ 
  2. ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ปัญหา
กระแสไฟฟ้าตกในช่วงเวลาประชาชนใช้ไฟฟ้าพร้อมๆ กัน ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ท่ัวถึง ความต้องการ
ของประชาชน คือ เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีภายในตําบลเกาะเปาะ              
และเพ่ิมกําลังกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

3. ระบบประปาหมู่บ้านพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ  ผลิตน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคยังไม่เพียงพอ
และเกิดปัญหาน้ําเป็นสนิมและมีกลิ่น  ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม/ปรับปรุงระบบประปา             
ให้เพียงพอและแก้ไขปัญหาน้ําเป็นสนิม และมีกลิ่น 
  4. ทางระบายน้ํา ลําคลอง คลองไส้ไก่ในพ้ืนท่ีตําบลเกาะเปาะ บางแห่งยังมีสภาพตื้นเขิน
ปกคลุมด้วยวัชพืช ลําคลองมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ท่อระบายน้ําถูกน้ํากัดเซาะพังทลาย และบางแห่ง             
ท่อตันทําให้การระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากไม่ทันทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง ความต้องการของประชาชน  
คือ  ก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําในจุดท่ีมีน้ําท่วมขัง 
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหางบประมาณ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนท่ี เขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการ                  
ของบสนับสนุนจากหน่วยงายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  อบจ.                
เป็นต้น 

2. ด้านเศรษฐกิจ   

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย   
  1. ประชาชนมีอาชีพเสริมเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีไม่เห็นความสําคัญของ
การส่งเสริมอาชีพ  และขาดความพยายามท่ีจะช่วยเหลือตัวเองอย่างต่อเนื่อง  ความต้องการของ
ประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
      2. ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทาง
การเกษตรสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  ศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ                           
ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมจะเน้น 
ในเรื่องของการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนหันมาดําเนินการการสร้างอาชีพเสริม เพ่ิมพูนรายได้
ให้แก่ตนเองอย่างจริง  รวมท้ังภาคการเกษตร โดยการรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในภาคประชาชน          
ภาคราชการ ให้มาเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะให้กับเกษตรกร  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นท่ีต้องดําเนินการในอนาคต
ต่อไป 

3. ด้านสังคม  

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย   

                       สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ยังเป็นสังคมชนบท                   
อยู่รวมกันด้วยความรักและสามัคคี สันติสุข แบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้จะมีปัญหาความ                   
ไม่สงบเกิดข้ึนจากสถานการณ์ปัญหาชายแดนภาคใต้  แต่ถึงกระนั้นแม้จะมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน            
มากข้ึน ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าท่ีของตนเองท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้  เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
สวัสดิการของผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                   
ซึ่งนับวันถูกละเลยจากเยาวชน เป็นต้น  ความต้องการของประชาชน  คือ ประชาชนต้องการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  ได้รับการส่งเสริมและมีสถานทีออกกําลังอย่างเพียงพอ  ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ  เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม  มีความสนใจและ
สืบทอดในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของท้องถ่ินต่อไป 
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ/ 
กิจกรรม หลายๆ ด้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เพ่ิมข้ึน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลดลง สร้างและปลูกฝัง
จิตสํานึกท่ีดี ท้ังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ความสามัคคี ให้แก่ประชาชนเพ่ือช่วยกันดูแลสอดส่องกันเอง
อย่างยั่งยืน เช่น การปลูกฝังในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญของหมู่บ้าน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความสําคัญในถ่ินท่ีอยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่งเสริมการออกกําลังกาย  ส่งเสริมกีฬาในชุมชน                   
โดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อําเภอ และระดับจังหวัด ส่วนเรื่องของยาเสพติดหากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของ
ยาเสพติด โดยจัดอบรมท้ังทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรม           
ของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การนําสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักช่วยกันดูแลกันเองในหมู่บ้าน  พร้อมท้ังส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย   

                       ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ยังมี
ความสมบูรณ์ เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นแหล่งทําการเกษตรกรรม  แต่การปลูก การดูแลผลผลิตทางการ
เกษตรส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช  อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน       
หากใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง  ความต้องการของประชาชน  ให้ภาครัฐส่งเสริม อบรมให้ความรู้ถึงอันตราย           
จากการใช้สารเคมี และควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและให้ความสําคัญต่อการอนุรักษ์ ป้องกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านต่อไป  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากธรรมชาติท่ีสามารถ             
ใช้ทดแทนสารเคมี 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้               
ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และทําให้ประชาชนหวงแหนพ้ืนท่ีบ้านเกิด 

  5. ด้านการเมือง  การบริหาร 

  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย   

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการท่ีจะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน  สาเหตุมาจากขาดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเมือง การบริหาร สิทธิข้ันพ้ืนฐานต่างๆ  เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงระหว่างระยะเวลาในการกรีดยางพารา คือ ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ส่วนการทํานาก็จะอยู่ช่วง 
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ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.และบางส่วนก็ทํางานรับจ้างไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังมีไม่มากเท่าท่ีควร  ทําให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงานของบุคลากร  ยังขาดการปฏิบัติงาน               
ตามหลักธรรมภิบาล ขาดความกระตือรือร้นในการทํางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจํากัด
ของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์  เช่น ปริมาณงานมากกว่าจํานวน
บุคลากร  ขาดการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทํางาน สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี                 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจํากัด  รายได ้        
ขององค์กรซึ่งไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  และรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีส่วนกลาง
จัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม   

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้ช่องทาง และสื่อต่างๆ จัดอบรมแกนนําในชุมชน/
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/
หมู่บ้าน ในด้านต่างๆ ด้านบุคลากรจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการส่งอบรม               
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน   สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน             
สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง                  
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีในเชิงรุก                   
เพ่ิมประเภทของการจัดเก็บภาษีให้มากข้ึน  เช่น ภาษีป้าย  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น     
การปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด เร่งรัดการ
จัดเก็บให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติ เ พ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ ทัน                      
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดําเนินการ  

        ๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ดังนี ้  

จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) 

1. ระบบการบริหาร 
    - มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสม   
สอดคล้องกับภารกิจ 
    - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    - มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
    - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงาน  

1. ระบบการบริหาร 
    - กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ทําให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา ขาดความ
ชัดเจนในการดําเนินงาน 
    - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทําให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
    - ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 



๗๔ 

 

 

จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) 

2. ระบบข้อมูล 
    - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ     
 

2. ระบบข้อมูล 
    - ขาดความรู้ ความชํานาญในการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

3. อัตรากําลัง (พนักงานส่วนตําบล/ ลูกจ้าง) 
    - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
    - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง  
    

3. อัตรากําลัง (พนักงานส่วนตําบล/ ลูกจ้าง) 
    - มีบุคลากรไม่เพียงพอ                              
    - บุคลากรมีปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย 
มากเกินไป     

4. การเงิน / งบประมาณ 
    - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ    

4. การเงิน /งบประมาณ 
    - งบประมาณมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน   

5. ศักยภาพของชุมชน 
    - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มสตรี กลุ่ม OTOP กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ   
    - มีศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ท่ีควรอนุรักษ์  
     

5. ศักยภาพของชุมชน 
    - กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความ
เข้มแข็งดีพอ   
    - ขาดการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และ          
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน      
    - ประชากรวัยแรงงาน นิยมการทํางานนอก
พ้ืนท่ี  เช่น ทํางานในประเทศมาเลเซีย ทําให้ขาด
ประชากรในการช่วยพัฒนาพ้ืนท่ี 
    -  ด้านการศึกษา  หลังจากจบภาคบังคับ      
ไม่นิยมเรียนต่อ 
   - ด้านภาษา ประชากรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ มักจะ
สื่อสารโดยใช้ภาษาถ่ินหรือภาษายาวี  และส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงมีปัญหาในการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการของรัฐ      

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีทรัพยากรและพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์    

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ประชาชนยังขาดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
จากทรัพยากรและพ้ืนท่ีทํากินท่ีมีอยู่   
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โอกาส (Opportunity-O) 
  1.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6 ด้าน ทําให้ อบต.                          
มีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพเจ้าหน้าท่ี และมีอํานาจหน้าท่ี              
ในการควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเพ่ิมเติมมากข้ึน ทําให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งเอ้ือต่อการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ี 
  3.  รัฐบาลมีนโยบายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
กรณีพิเศษ 

อุปสรรค (Threat-T) 
1.   ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของ              

จังหวัดสงขลา 
2.   ปัญหาด้านงบประมาณ รัฐจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา             

ในด้านต่างๆ และล่าช้า 
3.   ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพสูงข้ึน เนื่องจากน้ํามันแพง ทําให้สินค้า              

การบริการ เครื่องอุปโภคและบริโภคราคาสูงข้ึน  
4.   การเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทําให้นโยบาย        

การพัฒนาประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  
พ.ศ.2559 - 2563 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. การพัฒนาคน สงัคม 
และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่การพึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1. พัฒนาสถานศึกษา การให้บริการทางการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และ
สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐ และระบบการให้บริการที่มี
คุณภาพ 
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐาน และความม่ันคงทางสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
5. เสริมสร้างความเท่าเทยีมทางสังคมและการเข้าถึงบริการรัฐอย่างทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ               
อปท.  ในเขต            
จังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

แบบ ยท ๐1 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมดุลกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ 
4. เสริมสร้างและจัดการปัญหาสาธารณภัย
จากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสรมิสร้างความมั่นคง 
และสร้างสมดุลการบรหิาร
จัดการภาครัฐสู่ประชาคาม
อาเซียน 
 

1. เพิ่มประสิทธ์ิภาพการรักษาความม่ันคง 
โดยพัฒนาความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้ก้าวทัน
การเปล่ียนแปลง และการมีทัศนคติในการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบการบริหารและบริการรัฐ 
รองรับการค้า การลงทุน การบริการ และ
การพัฒนาจังหวัด 
4. เตรียมพร้อมคน สังคมสู่ประชาคม
อาเซียน  

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคน และ
สังคมให้มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ส่งเสริมการรักษา
ความม่ันคง และ
เสริมสร้างสันติสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา                
องค์การบริหาร               
ส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกจิชุมชน
และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คน และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
และสง่เสรมิการ
ท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
เสริมสร้างสันติ
สุข 

แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านการ
ก่อสร้าง 
บุกเบิก 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา
ทางคมนาคม 
สะพาน ระบบ
ระบายน้ําและ    
สาธารณสถาน 
2. ด้านการจัด
ให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
3. ด้านการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่ง
น้ําอุปโภค
บริโภค และ
ระบบประปา 

 

1. ด้านการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชน               
ในท้องถ่ินตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 
2. ด้านการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพ
ด้านการเกษตร
และปศุสัตว์ ตาม
แนวทาง
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่สู่นิคม
อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล 
3. ด้านการ 
ส่งเสริมโครงการ
ตามแนว
พระราชดําร ิ
4. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด
สินค้า OTOP 
5. ด้านการ
รณรงค์ให้ความรู้
เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในการประหยัด
และลดหน้ีสินใน
ระดับครัวเรือน 

1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
นอกระบบ  ทุกระดับ 
2. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและประชาชนให้มี
คุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
3. ด้านการ ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธี
ต่างๆ 
4. ด้านการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา รักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
และสถาบันครอบครัว 
6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครอง เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนโดยทั่วไป 
7. ด้านการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดถึงการบําบัดฟื้นฟูทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยา         
เสพติด 
8. ด้านการส่งเสริมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
9. ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนาบุคลากรรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. ด้านการ     
ส่งเสริม 
สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
การกีฬา การ
ออกกําลังกาย
และกิจกรรม
นันทนาการ 
2. ด้านการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนาม
กีฬา 
 

 

1. ด้านการ
คุ้มครอง ดูแล 
และ
บํารุงรักษา
ทรัพยากร            
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
2. ด้านการ    
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
จิตสํานึกใน
การร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมขาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
หมู่บ้าน 
 

1. ด้านการส่งเสริม 
สวัสดิการและการ
พัฒนาศักยภาพ        
บุคลากรภายใน
องค์กร 
2. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรงุจัดหา
เครื่องมือ เครือ่งใช้ 
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 
3. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรงุระบบ
บรหิารจัดการ
องค์กรตามหลักการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
4. ด้านการพัฒนา
และสร้างระบบการ
ให้การบรหิารที่
ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
5. ด้านการปรบัปรุง
รูปแบบการทํางาน 
อํานวยความสะดวก                 
ลดข้ันตอน
กระบวนการทํางาน 
6. ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมระบบ
ประชาสมัพันธ์ การ
ดําเนินงานของ
องค์กร รองรบัการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. ด้านการ
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมใน
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิด
สันติสุข 
2. ด้านการ     
ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมี
ความสามารถ
และมี
ศักยภาพใน
การสนับสนุน
งานป้องกัน
และบรรเทา              
สาธารณภัย 
ตลอดถึงการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
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ผลผลิต/ 
โครงการ 

1. ก่อสร้าง 
บุกเบิก 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน 
2. ก่อสร้าง/ 
บํารุงรักษาท่อ/
ระบบ           
ระบายน้ํา 
3. ขยายเขต
ไฟฟ้า /
ซ่อมแซม 
บํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
4. ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
5. ขยายเขต
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

1. รณรงค์การ
ปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ
 
 

1. ส่งเสริมและ
อบรมจริยธรรม
ภาคฤดูร้อน 
2. ส่งเสริมการ         
ถือศีลอดเดือน
รอมฎอน 
3. อาซูรอสัมพันธ์ 
4. ค่าใช้จ่ายในพิธี
การทางศาสนา
และประเพณี
ต่างๆ 
5. เมาลิดสัมพันธ์ 
6. อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
7. ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
8. ปฏิรูป
ผู้ปกครองคน            
รุ่นใหม่เข้าใจ
เยาวชน ประจําปี 
2558 
9. ปฏิรูปจิต
วิญญาณเยาวชน
คนรุ่นใหม่ 
ประจําปี 2558 
10. อบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้นํา 
ชุมชน 
11. จัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
12. อาหารเสริม 
(นม) 
13. อุดหนุน
อาหารกลางวัน 
14. อุดหนุน
พัฒนาการ
สาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 – 3 
15. วันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 
16. อบรมให้
ความรู้เพื่อ
ป้องกัน           
ยาเสพติด 
17. แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
18. อบรมเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 
 
 

1. การจัดส่ง
นักกีฬา / บุคคล
เข้าร่วมกิจกรรม
หรือแข่งขันใน
รายการต่างๆ  

1. วันปลูก
ต้นไม้ประจําปี
แห่งชาติ 
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
3. ประชา    
ร่วมใจ สร้าง
ความปลอดภัย 
พัฒนาสอง   
ข้างทาง 
 

1. พัฒนา
บุคลากร             
อบต.เกาะเปาะ 
2. อบรมให้
ความรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 
3. อบต. 
เคลื่อนที่พบ                  
พี่น้องประชาชน 
4. จัดกิจกรรม 
จัดงาน             
จัดบอร์ด              
จัดนิทรรศการ
ต่างๆ 
5. จัดกิจกรรม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

1. ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย   
ฝ่ายพลเรือน 
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตร ์  
         
 

 

 
 

    
   
   
    
  
   

 
  
       

 
   
    
           
      
   
         

 
        

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานภูมิปญัญา  พัฒนาอาชีพ  ยกระดับคุณภาพชวีิต  ชุมชนสันติสุข 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง 
3. ส่งเสรมิการศึกษาและอนุรกัษ์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนาด้านสังคม สขุภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
5. ส่งเสรมิให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
 
 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทัว่ถึง 
2. เพ่ือให้ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชวีิตที่ด ี
3. เพ่ือส่งเสรมิ สนับสนุน การศึกษา และอนุรกัษ์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นคู่ชุมชน 
4. เพ่ือดแูลสวัสดกิาร สังคม สาธารณสุข คุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง  มีความสามัคคี รว่มคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนา
คนและสังคมให้
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการกีฬา    
สู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

แนวทางการ

พฒันา 

1. ด้านการ
ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรงุ 
บํารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน 
ระบบระบายนํ้า
และสาธารณสถาน 
2. ด้านการจัดใหม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
3. ด้านการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งนํ้าอุปโภค 
บริโภค และระบบ
ประปา 

1. ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ินตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
2. ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพด้าน
การเกษตรและปศุ
สัตว์ตามแนวทาง
การเกษตรทฤษฎีใหม่
สู่นิคมอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล 
3. ด้านการส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชดําร ิ
4. ด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาด
สินค้า OTOP 
5. ด้านการรณรงค์ให้
ความรู้เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการ
ประหยัดและลด
หน้ีสินในระดับ
ครัวเรือน 

1. ด้านการสง่เสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบทุกระดับ 
2. ด้านการสง่เสริมการพัฒนา 
เด็ก เยาวชนและประชาชนให้มี
คุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
3. ด้านการสง่เสริมทํานุ บํารุง 
ศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธี
ต่างๆ  
4. ด้านการสง่เสริมทํานุ บํารุง
ศาสนา รักษาศลิปะจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
5. ด้านการสง่เสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความเข้มแขง็ของชมุชน
และสถาบันครอบครัว 
6. ด้านการสง่เสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
คุ้มครอง เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส และ
ประชาชนโดยท่ัวไป 
7. ด้านการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาของยาเสพตดิตลอด
ถึงการบําบัดฟ้ืนฟูท้ังดา้นร่างกาย
และจิตใจแก่ผูต้ิดยาเสพตดิ 
8. ด้านการสง่เสริมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
9. ด้านการสง่เสริมและสนับสนุน
พัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ด้านการคุ้มครอง 
ดูแล และ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
2. ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านการปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน 

1. ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมด้านการ
กีฬา การออก
กําลังกายและ
กิจกรรม
นันทนาการ 
2. ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การก่อสร้างและ
ปรับปรงุสนาม
กีฬา 

1. ด้านการสง่เสริม
สวัสดิการและการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภายใน
องค์กร 
2. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดหา
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
และพัฒนาสถานท่ี
ปฏิบัตงิาน 
3. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีด ี
4. ด้านการพัฒนา
และสร้างระบบการ
ให้การบริหารท่ี
ทันสมัย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
5. ด้านการปรับปรุง
รูปแบบการทํางาน 
อํานวยความสะดวก 
ลดขั้นตอน 
กระบวนการทํางาน 
6. ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมระบบ
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
องค์กรรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ด้านการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง    
สันติสุข 

1. ด้านการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย          
ในท้องถ่ิน 
เพื่อใหเ้กิด           
สันติสุข 
2. ด้านการ
ส่งเสริม                
ให้ท้องถ่ินมี
ความสามารถ
และมีศักยภาพ
ในการสนับสนุน
งานป้องกันและ
บรรเทา              
สาธารณภัย
ตลอดถึงการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน 

แบบ ยท ๐2 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

พันธกิจ  :   พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค ์ :   ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค ์ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน  เข่ือน ระบบระบายน้ํา 
และสาธารณสถาน 

๑. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. จํานวนถนน ท่อระบายน้ํา ฯลฯ ท่ีได้รับการ
บํารุงรักษา 

๒. ด้านการจัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 1. จํานวนไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบลท่ีเพ่ิมข้ึน 
3. ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค 
บริโภค และระบบประปา 

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปโภค บริโภค 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่วนโยธา อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงตนเองได ้   

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท ๐๓ 



๘๐ 
 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน       
 และการแก้ไขปัญหาความยากจน  

พันธกิจ  :   พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

เป้าประสงค ์ :   ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   : ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลเกาะเปาะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน           
สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. จํานวนประชาชนท่ีมีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึน 
 

๒ .  ด้ านการส่ ง เ สริ ม  สนับสนุนอาชีพด้ าน
การเกษตรและปศุสัตว์ ตามแนวทางการเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

1. จํานวนกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ท่ี
ได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชีพ 

3. ด้านการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําร ิ 1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
4. ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด
สินค้า OTOP 

1. จํานวนกลุ่ม ท่ี ได้รับมาตรฐานผลิตสินค้า 
OTOP 

5. ด้านการรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกใน
การประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีลดหนี้สินในระดับ
ครัวเรือน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพ   ชีวิตสู่การพ่ึงตนเองได้    

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไข 

 ปัญหาความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ  

พันธกิจ  :   1. ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และ 
     ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

    2. พัฒนาด้านสังคม สุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

เป้าประสงค ์ :   ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค ์ : ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลเกาะเปาะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา            
ท้ังในระบบและนอกระบบทุกระดับ 

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ด้านศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

2. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลเกาะเปาะ   
มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนําความรู้ไป
พัฒนา 

3. ด้านการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน 
ศาสนพิธีต่างๆ 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ศาสนสถาน ศาสนพิธ ี

4. ด้านการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา รักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ส่ ง เ ส ริ ม แล ะอนุ รั ก ษ์ วัฒนธ ร รมประ เพ ณี               
ท้องถ่ินไทย 

5. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

6. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยท่ัวไป 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

7. ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟ้ืนฟูท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

8. ด้านการส่งเสริมการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนสาธารณสุขท่ีได้รับการสนับสนุน 

9. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากร
รองรับการเข้าสู่ประชาชนอาเซียน 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

 

 

 



๘๒ 
 

  

 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงตนเองได้    

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

พันธกิจ  :   คุ้มครองและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค ์ :   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตําบลเกาะเปาะได้รับการ 
 บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   : ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมภายในตําบลได้รับการจัดการ ดูแล อนรุักษ์  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการ คุ้มครอง ดูแล และบํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

๒. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน                      
มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร ร่ ว ม กั น อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

3. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนหมู่บ้าน 1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน    
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว  

พันธกิจ  :   พัฒนา และส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกําลังกาย ของประชาชน 
 ในตําบลเกาะเปาะ  

เป้าประสงค ์ :   ประชาชนทุกกลุ่มมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี 
 ความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน และมีสถานท่ีในการออกกําลังกาย 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  : ประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกําลังกาย  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
กีฬา การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

1. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนครั้งท่ีมีการจัดการแข่งขัน 

๒. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา 

1. จํานวนสนามกีฬา / ลานกีฬา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาคน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงตนเองได้ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 
 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการบริหารจัดการท่ีด ี

พันธกิจ  :   พัฒนา และปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี 

เป้าประสงค ์ :   นําหลักการบริหารจัดบ้านเมืองท่ีดีมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค ์ : ร้อยละในการพัฒนา การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการส่งเสริม สวัสดิการและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 

1. จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 

๒. ด้านการพัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และพัฒนาสถานท่ีปฏิบัติงาน 

1. จํานวนสนามกีฬา / ลานกีฬา 

3. ด้านการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4. ด้านการพัฒนาและสร้างระบบการการให้การ
บริหารท่ีทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนครั้งท่ีมีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ
บริหารงาน 

5. ด้านการปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวย
ความสะดวก ลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

1. จํานวนครั้ ง ท่ี มีการปรับปรุง ลดข้ันตอน
กระบวนการทํางาน 
2. จํานวนโครงการท่ีมีกระบวนลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

6. ด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

1. ร้อยละการดําเนินโครงการ และมีการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การส่งเสริมความม่ันคง และสร้างสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 

 สู่ประชาคมอาเซียน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  การบริหารจัดการท่ีดี 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 

พันธกิจ  :   ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง  

เป้าประสงค ์ :   เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทํา  
 ร่วมแก้ปัญหา ร่วมเชิดชู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค ์ : ประชาชนในตําบลเกาะเปาะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดสันติสุข 

1. ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๒. ด้านการส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีความสามารถและ
มีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถ่ิน 

1. ร้อยละของ อปพร.ได้รับการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2. ร้อยละของของครัวเรือท่ีได้รับการช่วยเหลือ
จากการบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด อบต.เกาะเปาะ 

ความเช่ือมโยง  :    

๑.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การเสริมสร้างความม่ันคง และสร้างสมดุลการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 สู่ประชาคมอาเซียน 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดปัตตานี  : 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง และเสริมสร้างสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๖ 
 

  

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนา  องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 
ความ

เชื่อมโยง 
กับ

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคน 
สังคม และ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต   
สู่การ
พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในตําบล 
 
 
 
 

2 2 2 2 2 1. ด้านการ
ก่อสร้าง บุกเบกิ 
ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน ระบบ
ระบายน้าํและ    
สาธารณสถาน 
 

1. จํานวนถนน 
ที่เพิ่มขึ้น 
2. จํานวนถนน
ทํ า ร ะ บ า ย น้ํ า 
ฯลฯ ที่ได้รับการ
บํารุงรักษา 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. ก่อสร้าง บกุเบิก 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซ่อมแซมถนน 
2. ก่อสร้าง/ 
บํารุงรักษาท่อ/ระบบ
ระบายน้าํ 
 

ส่วนโยธา - 

     1 1 1 1 1 2. ด้านการจัด   
ให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จํ า น ว น ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะภายใน
ตําบลที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. ขยายเขตไฟฟ้า /
ซ่อมแซม บํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ส่วนโยธา - 

     2 2 2 2 2 3. ด้านการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่ง
น้ําอุปโภคบริโภค 
และระบบ
ประปา 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
อุปโภค บริโภค 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
2 .  ขย า ย เ ข ตร ะบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา - 

แบบ ยท ๐4 



๘๗ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคน 
สังคม และ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต   
สู่การ
พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
แก้ไขปัญหา
ความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

ประชาชนในตําบล
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตําบล
เกาะเปาะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 

- - - - - 1. ด้านการ      
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
สร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กบั
ประชาชน               
ในท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวน
ประชาชนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการประกอบ
อาชีพเสริม 

- - สนง.ปลัด - 

     - - - - - 2. ด้านการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนอาชีพ
ด้านการเกษตร
และปศุสัตว์ ตาม
แนวทาง
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่นิคม
อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล 

จํานวนกลุ่ม
อาชีพด้าน
การเกษตร         
ปศุสัตว์ที่ได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ 
ในการประกอบ
อาชีพ 

- - สนง.ปลัด - 

  



๘๘ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     1 1 1 1 1 3. ด้านการ 
ส่งเสริมโครงการ
ตามแนว
พระราชดําริ 
 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ 

รณรงค์การปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

สนง.ปลัด สํานักงาน
ปลัด 

     - - - - - 4. ด้าน
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริม
การตลาดสินค้า 
OTOP 
 

จํานวนกลุ่มที่
ได้รับมาตรฐาน
ผลิตสินค้า 
OTOP 

- - สนง.ปลัด - 

     - - - - - 5. ด้านการ
รณรงค์ให้ความรู้
เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการ
ประหยัดและลด
หนี้สินในระดับ
ครัวเรือน 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ลด
หนี้สินในระดับ
ครัวเรือน 

- - สนง.ปลัด - 

 

 



๘๙ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน 
สังคม และ      
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สู่การ
พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาคน 
และสังคม
ให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คน และสังคมให้
มีคุณภาพ 

ประชาชนในตําบล
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตําบล
เกาะเปาะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1. ด้านการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบทุกระดับ 
 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. ส่งเสริมและอบรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 
 

สนง.ปลัด - 

     - - - - - 2. ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนให้มี
คุณธรรมนําความรู ้
เกิดภูมิคุ้มกนั 
 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบล
เกาะเปาะมีความรู้
คู่คุณธรรม 
สามารถนําความรู้
ไปพัฒนา 

- - -  

     4 4 4 4 4 3. ด้านการ 
ส่งเสริมทํานุบํารุง
ศาสนา ศาสน
สถาน ศาสนพิธี
ต่างๆ 

จํานวนโครงการ / 
กิจกรรมส่งเสริม
การอนรุักษ์ ศาสน
สถาน ศาสนพิธ ี
 

ปีละ 4 
โครงการ 

1. ส่งเสริมการถือศีลอด
เดือนรอมฎอน 
2. อาซูรอสัมพันธ ์
3. การทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ 
4. เมาลิดสัมพันธ์  
 

สนง.ปลัด - 

  



๙๐ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     2 2 2 2 2 4. ด้านการ
ส่งเสริมทํานุ
บํารุงศาสนา 
รักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ส่งเสริมและ 
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ท้องถิ่นไทย 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. อนุรักษ์วัฒนธรรม 
2 ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

สนง.ปลัด - 

     
 
 
 
 
 

3 3 3 3 3 5. ด้านการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนและ
สถาบัน
ครอบครัว 
 
 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. ปฏิรูปผู้ปกครองคนรุ่น
ใหม่เข้าใจเยาวชน 
ประจําปี 2558 
2. ปฏิรูปจิตวิญญาณ
เยาวชนคนรุ่นใหม ่
ประจําปี 2558 
3. อบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผูน้ํา
ชุมชน 
 

สนง.ปลัด - 

 



๙๑ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     5 5 5 5  6. ด้านการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
คุ้มครอง เด็ก 
สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชน
โดยทั่วไป 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 5 
โครงการ 

1. จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
2. อาหารเสริม (นม) 
3. อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
4. อุดหนุนพัฒนาการ
สาธารณสุข หมู่ที่ 1- 3 
5.วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 

สนง.ปลัด  

     2 2 2 2 2 7. ด้านการ
ควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของ           
ยาเสพติดตลอด
ถึงการบําบัด
ฟื้นฟูทั้งด้าน
ร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยา
เสพติด 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. อบรมให้ความรู้เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 
2. แข่งขันกีฬาต้าน               
ยาเสพติด 
 

สนง.ปลัด - 

  



๙๒ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     - - - - - 8. ด้านการ  
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ควบคุม 
โรคติดต่อ 

1. จํานวน
โครงการ / 
กิจกรรม                
ที่ดําเนินการ 
2. จํานวน
สาธารณสุข                
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 
 
 

ปีละ 1 
โครงการ 

- - - 

     1 1 1 1 1 9. ด้านการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนพัฒนา
บุคลากรรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. อบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

สนง.ปลัด - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมภายใน
ตําบลเกาะเปาะ
ได้รับการจัดการ 
บริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม 

ทรัพยากร และ 
สิ่งแวดล้อมภายใน
ตําบลได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ ์

1 1 1 1 1 1. ด้านการ
คุ้มครอง ดูแล 
และบํารุงรักษา
ทรัพยากร            
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่าง
ยั่งยืน 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. วันปลูกต้นไม้
ประจําปีแห่งชาติ 
 

สนง.ปลัด - 

  



๙๓ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     - - - - - 2. ด้านการ    
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนมี
จิตสํานกึในการ
ร่วมกันอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมขา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรม                
ที่ดําเนินการ 
 

ปีละ 1 
โครงการ 

- - - 

     2 2 2 2 2 3. ด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในหมู่บ้าน 
 

จํานวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. ประชารว่มใจสร้าง
ความปลอดภัยสอง             
ข้างทาง 
 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน 
สังคม และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสู่การ
พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาการ
กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว            

ประชาชนทุกกลุ่ม     
มีสุขภาพแข็งแรง 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์                  
มีความสัมพันธ ์         
อันดีต่อกัน และมี
สถานที่ในการออก
กําลังกาย 

ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
และการออกกาํลัง
กาย 

1 1 1 1 1 1. ด้านการ     
ส่งเสริม 
สนับสนุน
กิจกรรมด้านการ
กีฬา การออก
กําลังกายและ
กิจกรรม
นันทนาการ 
 

1. จํานวน
โครงการ / 
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 
2. จํานวนครั้ง           
ที่มีการจัดการ
แข่งขัน 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. การจัดส่งนักกีฬา/
บุคคลเข้าร่วมกิจกรรม
หรือแข่งขันในรายการ
ต่างๆ  
 

สนง.ปลัด - 



๙๔ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     - - - - - 2. ด้านการ 
ส่งเสริม สนับสนุน
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนาม
กีฬา 

จํานวนสนาม
กีฬา /ลานกีฬา 
 

- - สนง.ปลัด - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง และ
สร้างสมดุลการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐสู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

นําหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมือง           
ที่ดีมาปฏิบัติได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

2 2 2 2 2 1. ด้านการ
ส่งเสริม 
สวัสดิการและ
การพัฒนา
ศักยภาพ        
บุคลากรภายใน
องค์กร 

จํานวนครั้งที่
บุคลากรเช้ารับ
การอบรม 

- 
 

1. พัฒนาบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ 
2. อบรมให้ความรู้ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
 

สนง.ปลัด - 

     
 
 
 

- - - - - 2. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 

จํานวนสนาม
กีฬา / ลานกีฬา 

- - สนง.ปลัด - 

     - - - - - 3. ด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประสิทธิภาพใน
การในการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 

- 
 

- - 

  



๙๕ 
 

  

 

ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

     - - - - - 4. ด้านการ
พัฒนาและสร้าง
ระบบการใหก้าร
บริหารที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และ              
มีประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งที่มี
การเสริมสร้าง
และปรับปรุงการ
บริหารงาน 

- - 
 

สนง.ปลัด - 

     
 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 5. ด้านการ
ปรับปรุงรูปแบบ
การทํางาน 
อํานวยความ
สะดวก                 
ลดขั้นตอน
กระบวนการ
ทํางาน 

1. จํานวนครั้งที่มี
การปรับปรุง       
ลดขั้นตอน
กระบวนการ
ทํางาน 
2. จํานวน
โครงการทีม่ี
กระบวนการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- 
 

1. อบต.เคลื่อนที่พบพี่
น้องประชาชน 
 

สนง.ปลัด - 

     2 2 2 2 2 6. ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมระบบ
ประชาสัมพันธ์ 
การดําเนนิงาน
ขององค์กร รองรับ
การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละการ
ดําเนินโครงการ 
และมีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

ปีละ 2 
โครงการ 

1. จัดกิจกรรม จัดงาน 
จัดบอร์ด                
จัดนิทรรศการต่างๆ 
2. จัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- - 
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ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าหมายจาก          
พันธกิจ/ 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์/ 
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖3 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และสร้างสมดุล
การบริหาร
จัดการภาครฐั 
สู่ประชาคม 
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคง และ
เสริมาสร้าง
สันติสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ด้านการ
ส่งเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

ประชาชนร่วมกัน
ดูแล ป้องกันการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในตําบล 

ประชาชนในตําบล
เกาะเปาะมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี และมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

- - - - - 1. ด้านการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดสันติสุข 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

- - สนง.ปลัด - 

     
 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 2. ด้านการ     
ส่งเสริมให้ท้องถิ่น
มีความสามารถ
และมีศักยภาพใน
การสนับสนนุงาน
ป้องกันและ
บรรเทา              
สาธารณภัย ตลอด
ถึงการรกัษาความ
สงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของ 
อปพร.ได้รับการ
ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
2. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้รับ
การช่วยเหลือ
จากการบรรเทา
สาธารณภยั 

ปีละ 1 
โครงการ 

1. ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

สนง.ปลัด - 
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บทที่ ๕ 

 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์
 
๕.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปีต่อไป  และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วม
ในท้องถ่ิน 

๕.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะทํางานข้ึนช่วยในการติดตาม และการประเมินผลได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  
อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่  และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ท่ีได้วางไว้หรือไม่ ท้ังนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้
 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนด  
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ท้ังนี้ควรกําหนด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

๕.๓  กําหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยบูรณาการกับ
นโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาตําบลในอนาคตแบบเชิงรุก  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร           
ส่วนตําบลเกาะเปาะ  จึงกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตัวแบบเดียวกับการติดตาม
ประเมินผลในแผนพัฒนาสามปี  ตามรายละเอียดดังนี ้
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 ๑. ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี ้

  1.1 แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
        ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ิน              
โดยตนเอง 

  1.2 แบบติดตามแผนพัฒนา 
        ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  1.3 แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
        ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ                             
   แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
   แบบท่ี ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
   แบบท่ี ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 ๒. ใหจ้ัดทํารูปเล่มการติดตามและประเมินผลแผน 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได ้

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

   ๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕) 
   ๓.๒ พันธกิจ (๕) 
   ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
   ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) 
   ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) 
   ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๑๕) 

   ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ (๑๐) 
รวม ๑๐๐ 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 
 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเปาะ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนได ้
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 10 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 24 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 65 
   ๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕) 5 
   ๓.๒ พันธกิจ (๕) 5 

   ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 10 
   ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) 5 
   ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) 15 
   ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๑๕) 15 
   ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ (๑๐) 10 

รวม ๑๐๐ 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปของ
องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
     -ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
     -การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คล้ายกัน 
     -การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
     -มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา (เพ่ือดูการ
ดําเนินงาน ในแต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
(3) 
 
(2) 
 
(2) 

10 
3 
 
3 
 
2 
 
2 
 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการ 
วิ เคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีสําคัญ เพื่อ ช้ีใ ห้ เ ห็น
ศักยภาพปัญหา และความต้องการ 
     •การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 
       -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
       -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีสําคัญของ
จังหวัด และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
     •การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
       -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญด้านสังคม เช่น 
กําลั งแรงงาน การ ศึกษา สาธารณสุข  ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 
       -มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีสําคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
     •การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
       -ค รอบคลุ มกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ท่ี สํ า คัญ  ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       -มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
  •SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
       -การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
       -มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
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(2) 
(2) 
 
 
5 
(3) 
 
 
(2) 
 
 
5 
(2) 
 
(3) 
 
5 
(3) 
(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

2.การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

•สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นท่ี 
     -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ
ความต้องการ 
     -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 
     -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน         
การจัดทําแผนพัฒนา 

6 
 
(2) 
 
 
(2) 
 
(2) 

6 
 
2 
 
 
2 
 
2 

3.ยุทธศาสตร ์
     3.1 วิสัยทัศน ์

•มีลักษณะแสดงสถานท่ี อปท. ต้องการจะเป็นหรือ              
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
     -จุดเน้นและสิ่ง ท่ีต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลท่ี
นําเสนอ 
     -มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 
(3) 
 
(2) 

65 
5 
 
3 
 
2 

     3.2 พันธกิจ      -แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุ 
วิสัยทัศน ์
     -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(3) 
 
(2) 

3 
 
2 

     3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ •มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะ
ของพื้นท่ี 
     -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท. 
     -มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 
(4) 
(4) 
 
(2) 

10 
 
4 
4 
 
2 

     3.4 เป้าประสงค์ •สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
     -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
     -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการท่ีจะบรรลุอะไรในช่วง 4 ป ี

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

  



 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได ้

     3 . 5  ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ค่ า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•ตัวช้ีวัด 
     -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
     -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 
(4) 

15 
9 
5 
 
4 

 •ค่าเป้าหมาย 
     -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
     -มีความเป็น ไปได้อยู่ ใน ขีดความสามารถ ท่ี ทํา ได้                 
ท้ังด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

6 
3 
3 

     3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

•มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
พื้นท่ี 
     -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การ
บรรลุเปา้ประสงค์ และยุทธศาสตร ์
     -มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 
(6) 
 
 
(6) 

12 
 
 
 
6 
 
 
6 

     3 . 7  บั ญ ชี ร า ย ก า ร /             
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
•โครงการ/กิจกรรม 
     -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     -การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 

13 
(8) 
 
(3) 
(3) 
(2) 

13 
8 
 
3 
3 
2 

 •โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
และนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค ์
     -โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
     -มีโครงการ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

(5) 
 
(3) 
 
(2) 
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3 
 
2 
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