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สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
๑. ความสัมพนัธระหวางแผนพฒันาระดบัมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
 การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตร
ชาติเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปของ
ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรบัปรุงรางกรอบยุทธ  
                                                                                                                                                 
ศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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๑. ความเปนมา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปเพื่อใชในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี๒ของรัฐบาล (ป๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ            
๒คณะไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทําราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ป 
 คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ๒๐ปตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวนไดแกภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึง
ไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวยและไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ๒๐ปตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
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 ในการดําเนินการข้ันตอไปคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตร
ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอนท่ีจะนําเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆจะไดนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ปมาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดําเนินการซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 
 ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมากระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและ                   
ในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญโดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคมส่ิงแวดลอมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปล่ียนแปลงในดาน
ตางๆก็มีปจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ                 
การเปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เ ศรษฐกิ จ ใน ร ะบบ“เ ก ษตรแบ บพึ่ ง ตน เอ ง”ต อ งปรั บ ตั ว และ เ ป ล่ี ยน ไ ป เป น ร ะบบ เศ รษฐกิ จ                                    
ท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆท่ีอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึนและปญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรูแหลงทุนและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวาในขณะท่ีการใชเทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งสวนใหญ                    
ไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศตองนําเขามาจากตางประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและ
แรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกดานหนึ่ง                 
การเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเช่ือมโยงอยางใกลชิด
ของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆท่ีซับซอนข้ึนอาทิการกอการรายโรคระบาด
เครือขายยาเสพติดขามชาติและการกอการรายอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆขณะท่ีการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึนซึ่งลวนแลวเปนความเส่ียงในการดํารงชีวิตของประชาชนการบริหาร
จัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึนแตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหาก               
ไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหล่ือมลํ้าทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมาก
ข้ึนประกอบกับในอนาคต๒๐ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการ 
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เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตไดแก
กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการ
เคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคนเงินทุนขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยีและสินคาและบริการ
ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทาง
เศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะ
ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆเพิ่ม
สูงข้ึนและกลายเปนความเส่ียงตอความยั่งยืนทางการคลังขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการ
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุนซึ่งเปนความเส่ียงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟน
ตัวเต็มท่ีรวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากข้ึนขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวางเชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอ
ตัวท่ีชัดเจนแตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมๆซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาวเศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ป ขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตํ่ากวาเฉล่ีย
รอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ป กอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชาแต
ประเทศตางๆขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตการแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปขางหนานี้จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวชาลงเงื่อนไขดังกลาวเปนความเส่ียงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทย                  
ไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 
 ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปล่ียนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯเพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้นนาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยงโดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศสําหรับการเปล่ียนแปลง
ดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงือ่นไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมรวมท้ัง               
เกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑซึ่งประเทศไทยจะตอง
ลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมไดเงื่อนไขการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปล่ียนไปสูสังคมสีเขียว              
โดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญและชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ
รวมท้ังน้ํามันซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมจึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงาน
ทดแทนในรปูแบบตางๆรวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
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 นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดและความเส่ียงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอนท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆแตมีความเส่ียงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุนรวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆประเทศกลายเปนความเส่ียงดานการคลังท่ีสําคัญ
สําหรับภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึนนั้นกดดันใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจการดํารงชีวิตการผลิตและการบริโภคท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึนในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมาก
ข้ึนประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่องตามมาดวยการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ีและความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมภายใต
เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกลาวการยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช
ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 
 สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับโดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
กลางมาต้ังแตป๒๕๓๑และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแต                     
ป ๒๕๕๓ และลาสุดใน ป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลารสรอ.ตอป                               
ฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึนฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมากหลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูงอาทิ          
กลุมยานยนตอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาอุตสาหกรรมอาหารสินคาเกษตรการทองเท่ียวและบริการ          
ดานสุขภาพฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพิ่มข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน
๓๘.๖ ลานคนอัตราการวางงานเฉล่ียไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ 
ใน ป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ใน ป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับโอกาสการไดรับการศึกษาบริการ
สาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆและการคุมครองทางสังคมอื่นๆรวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากล
มากข้ึนความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมากรวมท้ัง
กรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนา
มากข้ึน 
 นอกจากนั้นประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินใน ป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสรางภูมิคุมกันใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ท่ีดีอันไดแกการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึนมีการ
กํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากข้ึนและฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย
กฎระเบียบตางๆใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึนมีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆสามารถ
คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึนชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด
และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 
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 แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแกโครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับแตคุณภาพคนโดยเฉล่ียยังตํ่า
และการออมไมเพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลางผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังตํ่าท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่าตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรง
ขับเคล่ือนหลักขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอการวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน                    
เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคาการพัฒนานวัตกรรมมีนอยสําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณการดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพตํ่าขาดความโปรงใสและขาดความรับผิดชอบขณะท่ีปญหาคอรรัปช่ันมีเปนวงกวางการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา
การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตางๆลาสมัยไมทันกับการเปล่ียนแปลงคนไทย                   
ยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความ
เหล่ือมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมากรวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงในทุกดาน 

 ท้ังนี้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญไดแก
การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในระยะเวลา ๒๐ ป ตอจากนี้ไปจะมีนัยยะ               
ท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศกําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใชจายการลงทุนและการออมตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดาน
ทรัพยากรท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู
ของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหล่ือมลํ้าในมิติตางๆก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันท                
ในสังคมขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษยความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสรางพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและ
ลดความเหล่ือมลํ้าและท่ีสําคัญเงื่อนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือการแกปญหาความออนแอของการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 
 โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาวจะ
สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขนข้ึนเปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริงโดยท่ีการเคล่ือนยายของผูคนสินคาและบริการเงินทุนองคความรู
เทคโนโลยีขอมูลและขาวสารตางๆเปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ
เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขันขณะเดียวกันความเส่ียงและขอจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึนกฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษสิทธิมนุษยชน 
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และกฎระเบียบทางการเงินเปนตนเงื่อนไขตางๆดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการ
บริหารความเส่ียงอยางชาญฉลาดมากข้ึนโดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลง                     
ในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุด
แกประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔–๕ ป              
ตอจากนี้ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขันรายไดเฉล่ียของประชาชนจะไมสามารถยกระดับ
ใหดีข้ึนไดคุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังตํ่าและปญหาความเหล่ือมลํ้าจะรุนแรงข้ึนรวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอ
เส่ือมโทรมลงไปอีกและในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

 ท้ังนี้เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติการท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้นจําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางรอบ
ดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปล่ียนแปลง
เหลานั้นโดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเส่ียงและ
ภัยคุกคามแบบใหมไดและสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคน          
ในชาติไดไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางานและการเรียนรูซึ่งจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมาย               
การพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆเพื่อใหขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย             
ท่ีกําหนดไว 

 ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกดานคนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ังและประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน
ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออนโอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ                
จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกัน
ในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีสอดคลองกันการดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศ
ท่ีเปนภาพเดียวกัน 
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 อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมาประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศเปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหาร                
มีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคล่ือนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพประเทศไทย
จําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยาง               
เปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมไดและสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติไดจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนเปาหมาย                    
ของประเทศและทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความทาทาย
ตางๆของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพรอม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันท้ังปญหาทางเศรษฐกิจปญหาความเหล่ือม
ลํ้าปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันและปญหาความขัดแยงในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปล่ียนผานประเทศไทยไปพรอมๆกับการเปล่ียนแปลง
ภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลกสามารถดํารงรักษาความ             
เปนชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนา
กันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้
นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเปนแนวทางทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลองเพื่อใหบรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งค่ังและ
ยั่งยืนในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแกการเมืองภายในประเทศการเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจ
รัฐการดํารงอยูอยางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข               
ของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมความมั่นคงทางพลังงาน 
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และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้นจําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพื่อถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจ                   
ถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชนเอกชนประชา
สังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน”เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายได
สูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรมซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปตอจากนี้ไปจะประกอบดวย๖ยุทธศาสตร
ไดแก(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) ยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ(๖) ยุทธศาสตรดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคงมีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ท่ีมีตอประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอรรัปช่ันสรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
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๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมท้ังการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและ                   
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเช่ือมั่นการสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการ
ท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปรวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคา             
มาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศ
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมโดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆเปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการส่ิงแวดลอม
เมืองและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆเพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวท่ีมั่นคงกรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหท่ัวถึงลดความเหล่ือมลํ้าไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ํารวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง๒๕ลุมน้ําเนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแผนเฉพาะดานตางๆเชนดานความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติ                 
จะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยางมี
เอกภาพ ใหบรรลุเปาหมายโดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวนภายใตระบบประชารัฐ
คือความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมท้ังนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
เพื่อท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆจะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจนมีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจรับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆตามระยะเวลาเปนชวงๆของหนวยงานปฏิบัติไดและ       
มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆเพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติรวมท้ังกรอบกฎหมายดาน
การจัดสรรงบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการและกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่องรวมท้ัง                 
มีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติมีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทํายุทธศาสตรการ

นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจสามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปขององคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แต ท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑                        
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ินสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒                    
อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ เอาไวแลว 
 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบล
เกาะเปาะ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหาร           
สวนตําบลเกาะเปาะ จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ใหเหมาะสมกับสภาวการณขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆการเขาสูสังคมผูสูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงประกอบกับสภาวการณดานตางๆท้ังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดานเชนปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขันคุณภาพการศึกษาความเหล่ือมลํ้าทางสังคมเปนตนทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี            
๑๒จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญดังนี้ 
 (๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
 (๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
 (๔) การพัฒนาสูความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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๒.สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๑๑เร่ิมแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจแมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป (                       
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉล่ียประมาณรอยละ๕ตอปจนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลารสรอ. ตอคนตอป               
ซึ่งทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income 
Country) แตในระยะ ๘ ป ท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉล่ีย
เพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๙ ซึ่งตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และตํ่ากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุ
ท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุน
รวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อ ยูท่ีประมาณรอยละ๔.๙
ตํ่ากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูงแตความสามารถ              
ในการแขงขันเร่ิมลดลงโครงสรางการผลิตของไทยไดเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ , ๒๕.๔              
และ๖๔.๗เปนรอยละ๗.๒ , ๒๘.๕และ ๖๔.๓ในป๒๕๕๗ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการส่ังสมองค
ความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของ
เงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน
ภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึนจนประเทศไทยกลายเปน
ประเทศรายไดปานกลางข้ันสูงขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวาทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพิ่มในระดับท่ีนาพอใจแต
การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชาประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําใหความสามารถใน
การแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ
๙.๗ ตอป ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉล่ียรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ป                   
ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลางซึ่งตองอาศัยการ
ผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึนแมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชวงกอนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตามแตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ปท่ีผานมา
และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนาท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
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ลดลงจากรอยละ๓.๓๒ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี๙เปนรอยละ๒.๐๕ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑
ทําใหประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุน                
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสรางการรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดําเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคตแมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียรอยละ๓๗.๙ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนักเนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคล่ือนมากกวาไทยและประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลาง
ระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิตและประเทศท่ีมีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคโดยในปพ.ศ.๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศและในปพ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนําในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจําป ๒๕๕๘ หรือ Ease ofDoing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดรับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเช่ือมโยง
ใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูงโดย
ในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔            
จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และ
ตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉล่ียการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคง
อยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓
และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวเชนเกาหลีใตญี่ปุนสหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลียมีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ตอ GDP ในป
๒๕๕๕ ตามลําดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับกาวหนาโดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว            
สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐ – ๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆดานประกอบดวยรูปแบบ
การขนสงยังไมสามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรายไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอการใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยู
ในเมืองและมีราคาคอนขางสูงประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญ
กับความเส่ียงดานความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาวนอกจากนั้นการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับตํ่าและมีขอจํากัดยังไมสามารถพัฒนา                
ตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ดานบุคลากรและการบริหารจัดการรวมท้ังกฎหมาย                  
ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสการรักษาความปลอดภัยและขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการ
ประกอบกิจการในตางประเทศตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอ
ความตองการของอุตสาหกรรมเชนความรูดานภาษาความรูดานเทคโนโลยีและความรูในการดําเนินธุรกิจ
ตางประเทศเปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัยแตยังคงมีปญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัยเนื่องจากปจจัยหลักๆไดแก 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็วมีพัฒนาการไมสมวัย

และการต้ังครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓  คน ในชวงป 
๒๕๐๗-๒๕๐๘  เปน ๑.๖๒ คนในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน 

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลงและแรงงานกวารอยละ๓๐เปนประชากรกลุม     
เจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชาซ่ึงจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะ
ตอไปกําลังแรงงานของไทยมีจํานวน๓๘.๙ลานคนในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป 
๒๕๕๖และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ป         
ท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพื่อนบานเชนมาเลเซีย ๑ เทาตัวและสิงคโปร ๕ เทาตัวและ
กําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและตํ่ากวานอกจากนี้กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรช่ัน
วาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูงไมใหความสําคัญกับการ                 
มีครอบครัวสงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนสะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึนขณะท่ีผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป 
๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึนแม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายเนื่องจากมีการออมนอยและแหลง
รายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเกือ้หนุนของบุตร 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง        
มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึนอัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คนในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คนในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑ รุนและครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓– ๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปทําใหครอบครัว
เส่ียงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงข้ึนอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทยป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปเพศหญิง 
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุอยางไรก็ตามคน
ไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึนจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่องโดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตํ่า
สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉล่ียตํ่ากวา
รอยละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ
พบวาปญหาสําคัญท่ีสุดคือความซื่อสัตยสุจริตและการทุจริตคอรรัปชันโดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลงแตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายไดสัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าดานรายไดมี
แนวโนมดีข้ึนเล็กนอยคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคน
จนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 
๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมดขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐาน             
ท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุลสงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ               
ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง

กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ 
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุดมีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครอง
ท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทาเนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน
วางเปลาของภาครัฐ 
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(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานขณะท่ีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากรระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาคมีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุมประชากร           
รอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทานักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ ๒.๒เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุขอาทิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข           
ในป ๒๕๕๖ พบวาอัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง               
๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากข้ึนจากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคนในป 
๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคนในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗
อยางไรกต็ามแรงงานในระบบไดรับคาจางเฉล่ียสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทาในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางานนอกจากนี้
ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรมไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายใน
กระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึนจากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพโดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ีกลุมผูดอยโอกาส                      
มีหลักประกันทางรายไดมั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคนจากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคนสวนผู
พิการไดรับเบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปน ๘๐๐ บาทครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรก
เกิดอยางไรก็ตามสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไรแมวารัฐจัดสวัสดิการ
ดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆแตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตามรัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุ
โดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึนอาทิการใหคุณคากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก
ตัวไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผ่ือแผและขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
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๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึนชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึนโดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีและบูรณา
การเปนแผนตําบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน
มีการรวมกลุมทากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดลอมและเช่ือมโยงเปนเครือขายเพิ่มข้ึนจาก                   
๑๔๒,๖๓๒แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหงในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพรอยละ 
๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมดและองคกรการเงินรอยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมาความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึนนําไปสูความสูญเสียตอชีวิตทรัพยสินและสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นท่ีปาไมลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนทําใหความตองการใช

ท่ีดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยูอาศัยและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปดวยพื้นท่ีปาไม
จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึนโดยพื้นท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไรหรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไรหรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพการชะลางพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขาซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชนการใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของการบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ท่ีดินความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลายและมีการเปล่ียนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆจํานวนมากเชนการเพาะเล้ียงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุ งการขยายตัวของเมือง                        
และอุตสาหกรรมทาใหพื้นท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ลานไรเหลือเพียง               
๑.๕ ลานไรในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง
โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆอยางไรก็ตามใน
ระหวางป ๒๕๔๙– ๒๕๕๔ พบวาปาชายเลนมีสภาพดีข้ึนในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ลานตันลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตันในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําเพิ่มมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการแตประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานดีข้ึนความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ป ท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มข้ึนโดย
ในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันคิดเปนรอยละ 
๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิด
เปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมดขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึน    
รอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันท้ังนี้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
ประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึนโดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใชพลังงานตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 
๒๕๕๕ การเพิ่มข้ึนของGDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลักน้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตรขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติมีแองน้ําบาดาลท้ังหมด 
๒๗ แองน้ําบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตรมีศักยภาพ 
ท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชไดโดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตร
อยางไรกต็ามการพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใชมีขอจํากัดในเรื่องของความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา 
และการดําเนินการสํารวจสูงขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตรโดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ํ าของภาคสวนตางๆ มีจํานวน                  
๑๐๒,๑๔๐  ล าน ลูกบาศก เมตรและยั ง ไมสามารถ จัดสรรน้ํ าตามความต อ งการ ไดอี กประมาณ                         
๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพแนวโนมอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียตอคนตอวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วันในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วันในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไป
ใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตันในป ๒๕๕๖ ของ
เสียอันตรายในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเร็วสงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหา
การกําจัดซากของเสียเหลานี้หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร
ขณะท่ีการจัดการของ เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐                           
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึนแตยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยางตอเนื่องเนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหงแตมีแนวโนมดีข้ึนในป ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศและท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละอองกาซ
โอโซนและสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุดจังหวัดระยองท่ียังคงประสบ
ปญหาสารอินทรียระเหยงายในขณะท่ีพื้นท่ีอื่นเชนกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหมขอนแกนพบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐานแตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมาซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเช้ือเพลิง           
เมื่อตนป ๒๕๕๗ท้ังนี้ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครการท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณ 
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ลดลงสวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓เปน EURO ๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยานการเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดําอยางไรก็ตามปญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนพบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับโดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสถานการณคุณภาพน้ําในชวง             
๑๐ ปท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเส่ือมโทรมลงโดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวน
แหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑพอใชและเส่ือมโทรมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนสาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคาง
จากการเกษตรและการปศุสัตวและการระบายน้ําเสียจากชุมชนระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไม
เพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปจจุบันมีปริมาณน้ํา
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวันขณะท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียง                  
รอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนแตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตามปริมาณความตองการใช
พลังงานท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทําบัญชีกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทยระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในป ๒๕๓๓ ปริมาณ                         
๒๒๙.๐๘ านตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาและเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป
๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ ๓.๓ตอปอยางไรก็ตามอัตราการเติบโต
ลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมาท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆท่ีมีการดําเนินงานเพิ่มมากข้ึน
ในประเทศประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน
รอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยคร้ังและมีความรุนแรง
มากข้ึนสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยท้ังอุทกภัยภัยแลงวาตภัยและดินถลม
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาทอันเปนผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึนซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต
และวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเส่ียงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัย
ธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติ              
ท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลํ้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงตนๆของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยช้ีวาสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
อยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ี 
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ตองเรงแกไขสถานการณดังกลาวถือเปนความจําเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่อง               
ธรรมาภิบาลอยางเรงดวนเนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย                  
หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส                          
(๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคาขณะนี้ไดมีการสะสมตัวและลุกลาม               
สูทุกภาคสวนไดแกภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อใหไดรับ
การเลือกต้ังมีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานท่ีไมเปน
ธรรมาภิบาลมีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพองภาคธุรกิจบางสวนม ี                 
การรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการกระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐปดงานอยางรวดเร็วผูกขาด
ทางธุรกิจหลีกเล่ียงภาษีขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภคภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ                     
ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึนสถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปญหา
การบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวมขาดความโปรงใสปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหา
ประโยชนส่ือมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลางไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปด
ขอเท็จจริงรับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลต้ังแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่องพบวาบริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๕๒% 
และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวาบริษัทจดทะเบียน
ไทยใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความ
เช่ือมั่นแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบ

บรหิารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแกบริหาร
ราชการสวนกลางบริหารราชการสวนภูมิภาคและบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจ                  
ท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัด
ตอกฎหมายของประเทศท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
บริหารราชการแผนดินรวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการ
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวงและสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 
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(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท.ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒
นอกจากนั้นมีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจหนาท่ีและเพิ่มรายไดในการดําเนินงาน
ของอปท.โดยในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 
๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกอปท. ฉบับท่ี ๑
จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ               
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรมและถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน
ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัยจํานวน ๗๙ คนและลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน
อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไขเชนการทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพื้นท่ีระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลหรืองคการบริหารสวนตําบลทําใหการจัดบริการสาธารณะ
ใหกับประชาชนยังขาดความสมดุลปญหาการซื้อเสียงทําใหการเลือกต้ังระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรมและ
ปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ 
ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับสงผลให
อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนนเชนการเปนแหลงท่ีต้ังของอุตสาหกรรมการคาการบริการการ
เปนพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มากพัฒนาการของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง
รับสินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษไดเนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปช่ันในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปช่ันขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหมมีความซับซอนเพิ่มข้ึนและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมากไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการตางๆท่ีออกมารวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองคกรตางๆยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ไดดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปช่ัน 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ 
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พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนอยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลกจะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน 
อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวาประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนนและมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปช่ันนอย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๔(๓)
ราคาน้ํ ามัน เฉ ล่ีย ๗๐ -๙๐  ดอลลารสรอ.ตอบาร เรล  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  และเฉ ล่ีย                              
๘๐-๑๐๐ ดอลลารสรอ.ตอบารเรล ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉล่ียรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๕และ (๖) กําลัง
แรงงานลดลงเฉล่ียรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหลานี้เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคา
กลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศรายไดสูง
ในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายได
ปานกลางอยางถาวรมากข้ึนเมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหด
ตัวเรงข้ึนเปนเฉล่ียรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน(๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการยกระดับ
ฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอาย ุ                    
(๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ
ในประเทศขยายตัวชาลง(๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆท่ีการปรับตัวเขาสู
สังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจํากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันตํ่าสําหรับการเปน
ประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลารสรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มข้ึนของ
รายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆเงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเส่ียงท่ีจะไม
สามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติ
และศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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 ๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ
การดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงข้ึนโดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คน ท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน
และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ ะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คนการขาดแคลน
กําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบานซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยใน
ดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึนชาปญหาการคามนุษย
และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคน
ไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตามนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาสินคาและบริการธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเปนตัวเลขเบ้ืองตนสศช.                
จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี 
๑๒,๗๔๕ ดอลลารสรอ. ตอคนตอป 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
 ความเหล่ือมลํ้าเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าดานรายไดโอกาสการเขาถึงบริการ
ภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาตินําไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการ
พัฒนาไปยังกลุมคนตางๆในสังคมบางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยู
ในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูงทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจน
รอยละ ๑๐ ของประชากรมีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมลํ้ายังสงผลให
เกิดปญหาตางๆอาทิปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันคนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมการแยงชิงทรัพยากรการรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและ              
ยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
 การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลักอันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นท่ีนั้นๆจึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูภาคการคาบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆท่ีจะชวยลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทองถ่ินการลดลงของแรงงานในภาค
เกษตรรวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรมท้ังนี้การเพิ่มข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพื้นท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินอยางไรก็ตามการผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึนจะสงผลใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาดการขนสงมีตนทุนตํ่าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน
นอกจากนี้ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษา                  
ในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
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 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ
เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ                 
ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙
หนวยงานของรัฐองคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดินมีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืนกระจาย
อํานาจและจัดภารกิจอํานาจหนาท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลางสวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ินรวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษา
วินัยและความยั่งยืนทางการคลังและการใชจายเงินแผนดินอยางคุมคาจัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคมมี
ระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคมอาทิมูลนิธิ
สถาบันการศึกษาหนวยงานวิจัยตางๆนําเสนอผลการติดตามวิเคราะห สังเคราะหเรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอรรัปช่ันท้ัง
การคอรรัปช่ันขนาดใหญและคอรรัปช่ันภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพื่อ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะเปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน
แนวนโยบายมาตรการและกลไกการทํางานตางๆใหเหมาะสมมากข้ึน 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 
  องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔– ๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัว
โลกโดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนญี่ปุนอเมริกา
ยุโรปขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางส้ันกวา
สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผู สูงอายุท่ี ส้ันกวาประเทศพัฒนาแลว
คอนขางมากโดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคล่ือนยาย
แรงงานตางดาวมากข้ึนนอกจากนี้มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึนนับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีพัก
อาศัยการใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆรวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศ                 
ท่ีพัฒนาแลว 
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 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
  การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึนมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใช
เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณและเครื่องมือตางๆเชนโทรศัพทมือถือรถยนตตูเย็น
โทรทัศนและอื่นๆเขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหากภาค
การผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไมทันขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมจะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
  (๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎระเบียบกติกาดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความ
โปรงใสและส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
  (๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาส
ท่ีสําคัญๆหลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไดแก ๑) การลดขอจํากัดใน
ดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสู
ระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการ
ใชความไดเปรียบดานสถานท่ีต้ังและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป 
  (๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลวจะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุนแนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม
แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินคาเกษตรสินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขนรวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียัง
ไมท่ัวถึงยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหล่ือมลาทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรค
ตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจาเปนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 
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  (๔ )ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯและ
แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญๆในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความกาวหนาในการติดตอส่ือสารการขยายตัว
ของเครือขายทางสังคมออนไลนสงผลใหมีท้ังโอกาสและความเส่ียงตอวิถีชีวิตทัศนคติและความเช่ือในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคลกระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ
สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มข้ึนทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดชวงและมีฤดูกาลเปล่ียนไปสงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณของดินปาไมเกิดความเส่ือมโทรมแหลงน้ําขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตวและอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหมเกิดความเส่ียงตอ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเชนระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศชายฝงพื้นท่ีชุมน้ําเกิดการกัดเซาะ
ชายฝงและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตนจะสงผลตอความ
ม่ันคงดานอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังอุทกภัยภัยแลงแผนดินไหวและดินโคลนถลมสงผลกระทบตอภาคการ
ผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรง
กดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขัน
ทางการคา 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
  ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือการจัดทําเปาหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป                        
โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน
๑๗ ขอและเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ                 
ในอนาคตท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไปประชาชนมีสุขภาพท่ีดีมีระบบการศึกษามีความเทาเทียมกัน 
ทางเพศสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม              
ท่ียั่งยืนลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืนเตรียมความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนสงเสริมใหสังคมมีความสุขมีความยุติธรรม
และสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
 



49 
 

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ
ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศน
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผาน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 
 ๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีสศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาค              
สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 ๔.๓ เปาหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNP Per Capita) ณส้ินแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม
ตํ่ากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  (๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
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 ๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
 (๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 (๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
๕. แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
 ๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมท้ังดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัยดานโครงสรางพื้นฐานและดานการบริหารจัดการรวมท้ังสนับสนุน
และผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ
ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยีเรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคล่ือนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นท่ีการผลิตเพื่อใหแรงงานสามารถเคล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆเพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
คนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
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 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศพัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมืองขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพให
เปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบรวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเชนอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิต
ช้ินสวนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเปนตนเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปน
ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลติ 
 ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน
สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับ                    
ท่ีจําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพ
พื้นท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจรวมท้ังสงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณหางหุนสวนและ
บริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงน้ําใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสมใชกลไกตลาดในการปองกันความเส่ียงตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผล
แนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบกทางน้ําและ
ทางอากาศเรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเลปรับปรุงแกไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทย
สูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติรวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิง
พื้นท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียวโดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยง
ท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียวตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยง
ดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสง
เช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการ
ถายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศและเปนกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุนเชนโลจิสติกสและพลังงานรวมท้ังปจจัย
สนับสนุนการลงทุนอื่นๆเชนลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวาง 
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ประเทศเปนตนสงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิตการตลาดการบริหาร
จัดการการเงินและโลจิสติกสเช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรูมุงเนนการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรคการลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมการประหยัดพลังงานและ
การใชพลังงานทดแทนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยการจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศบริษัท
การคาระหวางประเทศรวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและ
กิจการเพื่อสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยชวงวัย
เด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานวัยเรียนวัยรุนใหมีทักษะการเรียนรูทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงาน
เพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศวัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ                  
มีรายไดในการดํารงชีวิตมีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ตางๆท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบต้ังแตกระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง
รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียนและ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา
ต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาดการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพโดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเพื่อรองรับการ
เปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรดานสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใชทรัพยากรและสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใช
ทรัพยากรรวมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยา
และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)เพื่อ
นํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 
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 ๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนอยางตอเนื่องรวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสูชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับโครงสราง
คาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริงเรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพื้นท่ีสราง
หลักประกนัรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตรลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคกําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ
และเมืองนาอยูพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare)ท่ี
คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันโดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ําและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสรางกระบวนการมีสวนรวมรวมท้ังปรับโครงสราง
ภาษีท่ีเปนธรรมเชนภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางภาษีมรดกและภาษีส่ิงแวดลอมเปนตน 
 ๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคการคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานและการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้าเชนกฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายท่ีดินเปนตน 
 ๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมืองท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคม
ขนสงระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและ
เพียงพอตอความตองการของคนในเมืองรวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
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 ๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบานสงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา
การลงทุนและการบริการโดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในหวงโซอุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวก
ทางการคาขนสงและโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
 ๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุน                     
ในไทยและประเทศเพื่อนบานรวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดย                        
ใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวและการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ
ผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 ๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพิ่มพื้นท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองท่ีดินจัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรนาจัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ีเชน
คณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชน้ําคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความขัดแยงเชิงนโยบาย
ระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทองเท่ียวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชนคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคตบังคับใชมาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพขับเคล่ือนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชนการปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอมการศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคาเปนตน 
 ๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียวสงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับ
ระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยเพื่อให
ประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
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 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชนเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรกโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤตสรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสมเนนการแปรรูปเปนพลังงานสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการ
จัดการท่ียั่งยืนโดยใหความรูแกประชาชนและการบังคับใชกฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียนหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดนการเคล่ือนยายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวมวางแผน
ปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝงพัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติและการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการโดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึงเขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชนขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง
โครงการของทางราชการขอมูลการประมูลโครงการผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนา
ตามกระบวนการยุติธรรมเชนคดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนให
ความสนใจในแตละยุคสมัยฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเหมาะสมสามารถรับมือการ
เปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมรวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยง
ภาคสวนตางๆในระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเช่ือถือสามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย                      
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญๆท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมากและเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
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ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 
 ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ                
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพื่อยกราง
ยุทธศาสตรชาติเบ้ืองตน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรอง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย 
โดยในเบ้ืองตนไดกําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไววา 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
  ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน(๓) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ (๖) 
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

  เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ
เกิดการรวมพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐท่ีทําหนาท่ีกําหนดแผนและยุทธศาสตรใน
ระดับตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง ๖ ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน
ในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เปนสําคัญ 
๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทย
เปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
สูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปนฐาน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุม
ปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดสุขภาพเพื่อสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการ
เสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม       
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 ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหล่ือม
ลํ้าในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร 
แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการ
เรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนและ
เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ี
หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหล่ือมลํ้าอันจะนําไปสูการลด
ความขัดแยงในสังคมไทย         
 ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมท้ังกฎระเบียบเพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเงื่อนไข
การรักษาส่ิงแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นท่ีโดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมี
ศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการประจํา
ภูมิภาค เปนตน 

 ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเช่ือมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอการคา การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนให
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมตํ่ากวา รอยละ ๕ ซึ่งเปนปฐมบทของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเขาสูการ
เปนประเทศรายไดสูง ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว        
 ๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน                   
มุงอนุรักษฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตส่ิงแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอย
กาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน  
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เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน รวมท้ัง
ยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางยั่งยืน 
  5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ัง
และยั่งยืน ใหความสําคัญกับความมั่นคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหล่ือมลํ้าในทุกมิติและสรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นท่ี (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝงทะเล
เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแกไขปญหาดานความมั่นคง (๕) สรางความ
เช่ือมั่นและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติให
สามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และปกปองรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (๘) เสริมสรางความมัน่คงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพื้นท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อใหการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมท้ังประชาชนมี
สวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน
โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการ
มีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดยการ
ปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอื้อตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปช่ัน ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุน
สําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตาม
กรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗ 
 ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสง การเช่ือมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นท่ีเมืองการเช่ือมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวาง 
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ประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหมของ
ประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตช้ินสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริม
ผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 
 ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ
ขับเคล่ือนการพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากร
วิจัยโครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน 
เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพื่อเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน รวมท้ังเพื่อแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทย
กาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศท่ีมีรายได
สูงในอนาคต 
 ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นท่ี 
รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมือง
นาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นท่ีและสราง
ความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมือง
ศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) 
การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเช่ือมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพและโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 
 ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตรการ
ตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังใน
เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ตางๆ ท่ีไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ 
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อนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอื่นๆ ใหเขา
สูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและ
ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตาม
พันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เปนตน การเสริมสรางความเช่ือมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และการ
สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน 
การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐาน
ความรวมมือในเอเชีย 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

1) วิสัยทัศน (Vision)  
“เมืองศูนยกลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีเติบโตอยางมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชน

เขมแข็ง  และเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติท่ียั่งยืน”  
2) พันธกิจ(Mission)  
1. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตวน้ําและพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/  

ปาลมน้ํามัน) ของกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพแบบครบวงจร 
2. พัฒนาระบบการทองเท่ียวใหเกิดมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน โดยการผสานเช่ือมโยงกับกลุมอัน 

ดามันและเอกลักษณท่ีโดดเดนระดับโลก 
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการรวมสรางกลุมจังหวัดสูเมืองสีเขียว 

ท่ีมีระบบชุมชนเขมแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสรางศักยภาพกลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการคมนาคม และการขนสงสินคา  

รองรับการพฒันาของกลุมจังหวัด 
3) เปาประสงครวม(Objectives)  
1. สรางความมั่นคง มั่งค่ัง แกเกษตรกร และผูประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุม 

จังหวัดดวยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาลมน้ํามัน)  ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยใหเปนแหลงผลิต แหลงการคา  แหลงเรียนรู 

การพัฒนายางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศ 
3. พัฒนาการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด สูการทองเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
4. สรางและพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนพื้นท่ีสีเขียวท่ียั่งยืน(Green Area)  
5. จัดระบบโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ใหมีศักยภาพในการ 

รองรับการพฒันาของกลุมจังหวัดในทุกๆดาน 
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4) ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี1  การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามันท่ี ม ี

คุณภาพแบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี2  การทองเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี3  พัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีใหมี ความเขมแข็ง(ขาว,ไมผล,ปศุสัตว,ประมง)  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี4  การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
๑.การผลิต แปรรูปและ การ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาลมน้ํามันท่ีมี
คุณภาพแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.การทองเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 

1.1 เปนศูนยกลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ 
ปาลมน้ํามันของประเทศ ท่ีมี 
ศักยภาพทางการผลิต การพัฒนา 
เพื่อการแขง ขันทาง เศรษฐกิจ
ระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ เปนเมืองทองเท่ียวท่ี 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ เปนแหลง 
ทองเท่ียวระดับนานาชาติ 

1 .1 .1พัฒนา เกษตรกร ให มี
ศักยภาพดานการผลิต การแปร 
รูปและการตลาด 
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร 
ของกลุมจังหวัดใหเติบโต 
อ ย า ง มั่ น ค ง ส ม ดุ ล บ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
รักษาส่ิงแวดลอม 
๑.๑.๓ เสริมความรูเติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก
เกษตรกรผูประกอบการยางพารา
และปาลมน้ํามันเนนการลดตนทุน
ดวยภูมิปญญา และ 
มาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาดานการตลาด
ภายในประเทศและเพิ่มขีด 
ความสามารถเพื่อการสงออก 
1.1.5 สงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรเปนชุมชนการเกษตรท่ี
เขมแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง
การคา 
2.1.1 สงเสริมการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธการตลาด 
2.1.2 การจัดการแหลงทองเท่ียว
ของจังหวัดในกลุมจังหวัด 
ใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปน 
อัตลักษณระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
2.1.3 จั ด ร ะบบ เส นทา ง ก าร
ทองเท่ียว เสริมระบบโครงสราง
พื้นฐานเช่ือมโยงการทองเท่ียวกับ
พื้นท่ีตอนบน และฝงอันดามัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในพื้นท่ีใหมีความเขมแข็ง(ขาว,ไม
ผล,ปศุสัตว,ประมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เพิ่มปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตใหเพียงพอตอการ 
บริโภคและการสงออก 
 

๒.๑.๔ การจัดระบบการบริการ
นักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพเนนการ
ดูแลท่ัวถึง สรางการทองเ ท่ียว
แบบอุนใจปลอดภัย ประทับใจ 
และมาเท่ียวซ้ํา 
2.1.5 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ตอการรองรับการพัฒนาทางดาน
การทองเท่ียว การโรงแรม และ
การบริการ ของกลุมจังหวัด 
3.1.1 พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ตอการรองรับการพัฒนาทางดาน
การเกษตร ประมงและปศุสัตว
ของกลุมจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู เติมศักยภาพ
ทางการบรหิารจัดการผลผลิตแก
เกษตรกร ผูประกอบการเกษตร 
เนนการลดตนทุนดวยภูมิปญญา 
และมาตรฐานสากล 
3.1.3 สรางชองทางการตลาด
และศูนยกลางการผลิต แปรรูป 
การคา การสงออกไมผล ผลผลิต
สัตวน้ํา ปศุสัตวมาตรฐานการคา
ระดับสากล 
3.1.4 สงเสริมการรวมกลุมของ
เกษตรกรเปนชุมชนการเกษตรท่ี
เขมแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การคา 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
๔. การพัฒนาสูเมืองสีเขียว ชุมชน 
เขมแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 
ทางการคมนาคม และการ 
โลจิสติกส 
 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ
เขมแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 โครงสรางการคมนาคม 
และโลจิสติกสของกลุม 
จังหวัดเอื้อตอการทองเท่ียว 
และการเกษตร 
 

4.1.1 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนรวมสรางแกนนําการเปล่ียนแปลงใน
ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
4.1.2 สรางชุมชนตนแบบระบบบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยู ดวย
หลักการของปญญาแหงปรัชญาความ
พอเพียง ผานการสรางแหลงเรียนรูการ
พัฒนา 
4.1.3 สงเสริมการธํารงรักษาไวซึง่
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปญญาของชุมชนใหอยูคูกับกลุม
จังหวัด 
4.1.4 ยกระดับการเรียนรูในชุมชน 
เสริมสรางองคความรูขยายฐานการศึกษา 
การเรียนรู สูการเปนการเปนกลุมจังหวัด
อุดมปญญา 
4.1.5 สรางผูนําชุมชนท่ีมีคุณธรรม และ
ศักยภาพในการนําชุมชนดวยหลักธรร
มาภิบาลสูชุมชนวิถีประชาธิปไตยเขมแข็ง 
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการ
ขนสงทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ ทางราง 
ใหมีการเช่ือมตออยางเปนระบบ ประสาน
กับการพัฒนาของประเทศ 
5.1.2 สงเสริมทองถ่ินรวมเช่ือมตอระบบ
การคมนาคมและการโลจิสติกสสูชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสรางพืน้ฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส 
5.1.4 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอตอการรองรับการ
พัฒนาทางโลจิสติกส 
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      1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนประกอบดวยวิสัยทัศนพันธกิจ/เปาประสงครวม และการ 
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นยทุธศาสตร 

กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไดนํานโยบายของรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผนดินแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขาและแผนพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใตดัชนีการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนและความตองการของประชาชน                   
ในพื้นท่ีมาเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนท้ังนี้ โดยมุงเนน                       
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสรางความรวมมือในการขับเคล่ือนเพื่อใหเกิดความรวมมือตามศักยภาพของ               
กลุมจังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน 

“ประตูการคาชายแดนการทองเท่ียวสูอาเซียน” 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนซึ่งมีจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการศึกษาการคมนาคมการ

บริการและการทองเท่ียวมีจังหวัดในกลุมเปนเครือขายท่ีจะสนับสนุนและเช่ือมโยงในเรื่องดังกลาวโดยกําหนดให
กลุมจังหวัดเปนประตูการคาการลงทุนการทองเท่ียวโดยมีเปาหมายจะเปนทางผานหรือทางเขารวมท้ังเปนศูนย
รวมในแหลงความรูวิธีการท่ีจะชวยในเรื่องการคาการลงทุนท่ีสําคัญกับกลุมจังหวัดในภูมิภาคและประเทศใน
กลุมอาเซียนเนื่องจากกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีดานชายแดนถึง 9 ดานป 2556 มีมูลคาสงออกประมาณ 
287,989 ลานบาทตอปกวารอยละ 90 เปนมูลคาผานแดนดานสะเดาและดานปาดังเบซารและมีมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรป 2555 จํานวน 68,568 ลานบาทคิดเปนรอยละ 28.02 ผลิตภัณฑมวลรวม
ท้ังหมดเปนตนประกอบกับกลุมจังหวัดมีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน
เปนจานวนมากจึงไดปรับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจากเดิม “ศูนยกลางการพัฒนายางพารา                    
ฮาลาลและการทองเท่ียวสูอาเซียน” เปน “ประตูการคาชายแดนการทองเท่ียวสูอาเซียน”  
 

เปาประสงครวม 
 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
รวม 4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายป 
2557  2558  2559  2560  

1. ผลิตภัณฑมวลรวม
ของกลุมจังหวัดภาคใต 
ชายแดน (GRP)              
มีมูลคาเพิ่มข้ึน 

อัตราขยายตัวมูลคา
ผลิตภัณฑกลุม
จังหวัดเพิ่มข้ึน10 
%  
 

2.17 %  
(คาเฉล่ียป            
2551-2554)  

2.5%  5% 7.5%  10%  
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ประเด็นยุทธศาสตร 

การขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑวิธีการท่ี
ก.น.จ. กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไว 4 ยุทธศาสตรโดยเรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มสินคา 
ยางพาราและการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและระบบโลจิสติกสรองรับประชาคม

อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4: พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่มและสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม 
สินคายางพาราและการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 

 
เปาประสงครวม 
 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
รวม 4 ป 

 

ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพารา
และผลิตภัณฑ
ยางมีมูลคาเพิ่ม
ข้ึน 

๑.ผลผลิตยางพารา
เพิ่มข้ึน ๑๐  กก./ไร 

๒๘๔ กก./ไร/ป
(ป ๕๕) 

2 ๔ 7 10 

 ๒. ปริมาณการแปรรูป
ยางพาราเปนผลิตภัณฑ
ข้ันตอนของสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มข้ึนรอย
ละ ๑๐ 

กําลังการผลิต
จํานวน 
๔๙,๗๔๖ ตน/ป 

(ป ๕๒- ๕๔) 

2.5% 
 

5% 7.5% ๑๐% 

กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานยางพาราไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1. สงเสริมผลิตตนตอพื้นเมือง แปลงจําหนายพันธุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพิ่มความรู แก

เกษตรกรหรอืผูประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขายผูประกอบการทุกระดับของ

ยางและผลิตภัณฑยางใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
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3. สงเสริมและพัฒนาการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไมยางพาราและผลิตภัณฑ
ยางใหไดมาตรฐานและสงเสริมชองทางการตลาด 

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรองคความรูในการเพิ่มมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง 

5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลคายางและผลิต
ภัณฑยางและจัดต้ังเมืองยาง (Rubber City) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

เปาประสงครวม 
 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
รวม 4 ป 

 

ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

รายไดจากการ
ทองเท่ียวของ
กลุมจังหวัด
เพิ่มข้ึน 

๑.รายไดการทองเท่ียว     
๑๐% 

๔๘,๕๘๖ ลาน
บาท (ป ๕๖) 

2.๕% ๕% 7.๕% 10% 

 ๒. จํานวนแหลงทองเท่ียว
ท่ีไดรับการพัฒนาใหเปน
ภูมิอัตลักษณของกลุม
จังหวัด เพิ่มข้ึน ๔๐ แหลง   

แหลงทองเท่ียว
ไดรับการพัฒนา
จํานวน ๒๐ 
แหลง (ป ๕๗) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

กลยุทธ  
จากการวิเคราะหปญหาดานการทองเท่ียว ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1.  พัฒนาการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางเปนระบบและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
2.  พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเท่ียวในพื้นท่ี 
3.  พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการใหเปนภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัด 
4.  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับ 
 ประชาคมอาเซียน   

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
 รวม 4  ป 

ขอมูลคาฐาน เปาหมายรายป 
255๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑.โครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจระบบ          
โลจิสติกส  ไดรับการ
ปรับปรุง  และพัฒนา
อยางเปนระบบ  

๑.อัตราการขยายตัว
มูลคาการคาผานดาน  
ศุลการกรชายแดน
เพิ่มข้ึน  รอยละ ๔๐  

มูลคาการคา 
ผานดาน
ศุลกากร 
ชายแดน
501,278 
ลานบาท 
(ป 56) 

๑๐ % ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % 

๒.ทรัพยากรมนุษย 
ไดรับการพัฒนาและ 
เพิ่มขีดความ สามารถ
ในการแขงขันเพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

๒. สามารถลดอัตรา
การวางงานของผูไมมี
งานทํารอยละ 50 
คนวางงาน 30,480 
คน (ป 54) 

คนวางงาน  
30,480 คน 
(ป 54) 

๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % 

กลยุทธ  
จากการวิเคราะหปญหาดานโลจิสติกส ไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. พัฒนาดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจใหสามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ

การคาชายแดน 
3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเส่ือมโทรมใหมีประสิทธิภาพสามารถลดปญหามลพิษ           

ในพื้นท่ีอยางยั่งยืน 
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

(LinkageIndustry) ใหมีความเขมแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาสนิคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่ม และสอดคลอง 
 กับความตองการของตลาด 
 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

 

ตัวช้ีวัด/
เปาหมาย 
รวม 4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายป 
 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

พัฒนาสินคาและ 
บริการฮาลาลให
ไดมาตรฐานของ
อาเซียน  

สินคาและบริการ
ท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
เพิ่มข้ึน 

ผลิตภัณฑได 
รับรองมาตรฐาน 
ฮาลาลจํานวน 
10 ผลิตภัณฑ/ป 
(ป ๕๖) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

 

กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานฮาลาลไดจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอยางเปนระบบ 
2. สงเสริมพัฒนาเช่ือมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อ

รองรับการขยายตัวดานฮาลาล 
3. สงเสริมพัฒนาสินคาและบริการเช่ือมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของ

วัตถุดิบเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
4. สงเสริมและสรางความเขมแข็งขององคกรและผูประกอบการ ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฮาลาล 
5. เพิ่มชองทางการจําหนายและการกระจายสินคาฮาลาลสูตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปตตานี 
 จุดยืน และตําแหนงการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) ประกอบดวย ๕ จุดยืน ดังตอไปนี ้
  ๑) การพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ท้ังใน
รูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอยางม่ันคงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว และ
อุตสาหกรรมยางพารา  

  ๒) การพัฒนาใหเปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  ๓) การพัฒนาใหเปนเมืองการคาสง คาปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต                 
ท่ีเช่ือมโยงการคาจังหวัดชายแดนภาคใต กับอาเซียนตอนใต และเปนเมืองท่ีมีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล 
เปนจุดเช่ือมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต 
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  ๔) การพัฒนาปตตานีใหเปนสังคมแหงความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและ
วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนอยูท่ีดี  

  ๕)การพัฒนาหมูบานใหมีศักยภาพในการจัดการพื้นท่ีใหมีความสงบเรียบรอยพัฒนาคุณภาพคน 
สรางวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศนสรางเมืองใหสะอาด 

 

  วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี (Vision) 
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑฮาลาลคุณภาพของประเทศ 

เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุข” 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปตตานีแบบบูรณาการ ท่ีใหความสําคัญกับการ

นําความหลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ วิธีคิดและมุมมองตางๆ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงหลากมิติท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมในเขตพื้นท่ีจังหวัดปตตานีใหเห็นเปน
ภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาท่ีมุงเนนความสมดุลระหวางความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให                
กาวทันโลกยุคใหมโดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปตตานีใหเปนแหลงผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ
ฮาลาลท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมอยางมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมหมายถึง ความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดเปนศูนยกลางการคาอาหารสด 
อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ท้ังในรูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล               
มีความเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงานอุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมปศุสัตว และอุตสาหกรรมยางพารา เปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล 
ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานการสงออก เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ท่ีเช่ือมโยงกับนานาชาติ มีความเขมแข็งทางการ
เพาะปลูก เล้ียงสัตว ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ท้ังในระดับครัวเรือน แปลงยอย แปลงใหญ และวิสาหกิจ
ชุมชนและความพรอมสมบูรณของคุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหม
ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 
 ผลิตภัณฑฮาลาลท่ีมีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองท่ีมีความมุงมั่นในการนําปรัชญา วิถีปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลามในสวนของฮาลาลมาใชเปนธงนํา(Flagship) ในการพัฒนาท่ีมุงไปสูความเจริญรุงเรือง 
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมท่ีต้ังอยูบนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน โดยการนําหลักคิดในการผลิตและดําเนินวิสาหกิจท่ีสะอาดปราศจากส่ิงสกปรกปฏิกูลหรือส่ิงอื่นใด 
ซึ่งเปนท่ีรังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมท้ังของศาสนาอื่นท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ อาหารเจ
ของคนเช้ือสายจีนในปตตานี มาเปนกรอบอางอิงในการพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภค 
ในชุมชนทองถ่ินของตนอยางพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชยท่ีกําหนดใหสินคาและบริการของฮาลาล 
เปนผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเกาและสรางตลาดใหมท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ  
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(Niche Market)โดยมีเปาหมายเปนแหลงผลิตภัณฑฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑฮาลาล ประกอบดวย อาหารฮาลาล 
ผลิตภัณฑฮาลาล แฟช่ันมุสลิม เครื่องแตงกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสูการเปนแหลง
ผลิตภัณฑฮาลาลท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลเปนผลิตภัณฑตราสัญลักษณของจังหวัดท่ีสรางงาน                           
สรางรายไดแกจังหวัด 

เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีสันติสุขหมายถึงปตตานีเปนสังคมแหงความหลากหลายของวัฒนธรรม
มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปตตานีมีความเปนอยูท่ีดี มีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัย 
สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมท้ังสภาพครอบครัวท่ีอบอุน  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความต่ืนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทัน ความเปล่ียนแปลงอยาง
เทาทัน และคงไวซึ่งอัตลักษณท่ีดีงามของปตตานีเปนเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษาเมืองท่ีมีศักยภาพ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอม               
สูสังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชน และการ
พัฒนาโดยใชพื้นท่ีเปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของตนเองไดอยางเสรีมีความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบ
เรียบรอย และมีความมั่นคงในพื้นท่ีประชาชนอยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นท่ี มีความเปน
พลเมืองปตตานี พลเมืองประเทศท่ีเขมแข็ง ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลง                     
ในท่ัวทุกพื้นท่ี อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

มีความเขมแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานท่ีทันสมัย ไดรับการยอมรับเช่ือมั่นไววางใจจาก
ประชาชน 
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เปาประสงครวมของยุทธศาสตร (Ultimate Goal) 
เปาประสงครวมของยุทธศาสตรประกอบดวย ๒ เปาประสงครวมท่ีสําคัญคือ ดานเศรษฐกิจ             

และดานความมั่นคงสันติสุข และมีตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ท่ีผานมา 
คาเปาหมาย พ.ศ.

๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผูรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปตตานีเติบโต
อยางตอเน่ือง  
มีความมั่นคง  
มั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ เปน
เมืองแหงการคา
ของชายแดนใต 

รอยละท่ีเพิ่มข้ึน
ของผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปตตานี 

รายไดตอหัวของ
ประชากรเฉล่ีย
ตอหัวตอป  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปตตานี 

ปตตานีมีความ
สันติสุขเพิ่ม
มากข้ึน 
ประชาชน     มี
คุณภาพชีวิต 
และมีความ
มั่นคงมากข้ึน
อยางตอเนื่อง 

รอยละของ
เหตุการณความ
ไมสงบท่ีลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ท่ีทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ปตตานี 

รอยละของ
ประชากรท่ีอยูใต
เสนความยากจน
ลดลง 

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็น และน้ําหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ป ดังตอไปนี้ 
๑) การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา  

การบริการ และการทองเท่ียว(น้ําหนักรอยละ๔๐) 
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน(น้ําหนัก 

รอยละ๓๐) 
๓) การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเช่ือมโยงเมืองสูนานาชาติ 

(น้ําหนักรอยละ๓๐) 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธและโครงการท่ีสําคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

“การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ  
และการทองเท่ียว (น้ําหนักรอยละ ๔๐)” 
1. เปาประสงค  

1) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนท้ังปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
2) ผลิตภัณฑฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณคา และมีมูลคาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
3) ปตตานีเปนเมืองท่ีนาลงทุน การคา การบริการ เติบโตอยางตอเนื่อง 
4) เกษตรอุตสาหกรรม การคา การบริการ และการทองเท่ียวสรางรายได สรางงาน และสรางโอกาส

แกชุมชน ประชากร  
2. ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ผลงานท่ี
ผานมา 

คาเปาหมาย(พ.ศ.) ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของปริมาณผลิตผล
ทางการเกษตรเปาหมาย 

- ประมง  
- ยางพารา 

- ปาลมน้ํามัน 

- ขาว 

- ผลไม(ลองกอง/ทุเรียน/สมโอ) 
- ปศุสัตว 

 
 

-๔.๔๑ 
-๑.๒๔ 
๐.๖๕ 
๐.๓๘ 
๐.๙๕ 
๒.๑๔ 

 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 

 
 

๑ 
๑ 

๒.๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ 

จังหวัดปตตานี 

๒) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของจํานวนแปลง/
ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ท่ีดีและเหมาะสม (GAP)  

- พืช 

- ประมง 

 
 
 

-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 

๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ 

จังหวัดปตตานี 

๓) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลคาการ
จําหนายผลิตภัณฑฮาลาล 

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ สนง.พาณิชย
จังหวัดปตตานี 

๔) จํานวนผลิตภัณฑฮาลาลท่ีไดรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาสูการคา  

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ สนง.
อุตสาหกรรม 
จังหวัดปตตานี 
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ตัวช้ีวัด ผลงานท่ี
ผานมา 

คาเปาหมาย(พ.ศ.) ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕) อัตราการขยายตัวของรายไดเพิ่มข้ึน
จากการคา การบริการ และการทองเท่ียว 

- การคาสง คาปลีก 
     - การทองเท่ียว 

 
 

๑.๘๘ 
๒-๕ 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๒ 
๓ 

 
 

๒ 
๔ 

 
 

๒ 
๕ 

สนง.พาณิชย 
จังหวัด
ปตตานี 

 
6) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการสรางงาน
อาชีพแกประชาชนจากเกษตร
อุตสาหกรรมในระบบประกันสังคม 
(อุตสาหกรรมพืชพลังงาน, อุตสาหกรรม
ปศุสัตว,อุตสาหกรรมยางพารา) 

๒๒,๗๙๙ 
(ราย)    

๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ สนง.
ประกันสังคม

จังหวัด
ปตตานี 

 

 ๓. กลยุทธ  
จากการวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร สามารถจัดลําดับความสําคัญของ 

กลยุทธ และกําหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา(Value Chain) ดังนี้ 
๑) สงเสริมการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและองคความรูในระบบการผลิตทางการเกษตรใหสอดคลอง

กับภูมิสังคม และการแขงขันได (ตนทาง) 
๒) สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม

ปอนสูเกษตรอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับตลาดผูบริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแขงขันในประชาคมโลก(ตนทาง) 

๓) พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ดวยกลไก
สหกรณ การรวมกลุม การจัดการแปลงใหญ และการผลิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน(ตนทาง) 

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับ
การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการคาและการบริการ และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                  
การเช่ือมโยงกลุมจังหวัด และนานาชาติ (ตนทาง) 

๕) สรางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการใหม วิสาหกิจชุมชน สูเมืองเกษตร
อุตสาหกรรม และเมืองแหงการคาการขาย และบริการท่ีเขมแข็ง เช่ือมโยงอาเซียน และนานาชาติ 
(ตนทาง) 

๖) สรางภาพลักษณ ส่ือสารและประชาสัมพันธเชิงรุกดวยชองทางท่ีหลากหลาย สรางความเช่ือม่ัน
แกนักลงทุน คูคา และนักทองเท่ียว ดวยมาตรการกลไกเชิงพื้นท่ี และแนวนโยบายแหงรัฐ  
(ตนทาง) 

๗) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม
กาวหนาและครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสูระดับ
สากล (กลางทาง) 
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๘) เสริมสรางมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศนปาเขา นิเวศนทางทะเล  
การทองเท่ียวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเช่ือมโยงการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดและ
นานาชาติ (กลางทาง) 

๙) สรางแบรนดพรีเมี่ยมปตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม 
และตลาดใหมท่ีสามารถแขงขันได (ปลายทาง) 

๑๐) พัฒนาระบบการตลาดใหไดมาตรฐาน การคาการบริการ และการลงทุน กระตุนเศรษฐกิจ               
และสรางตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยงการคาสามเหล่ียมเศรษฐกิจ
ชายแดนใต กลุมจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๑) เสริมสรางความเขมแข็งของตลาดทองเท่ียว เปดตลาดใหม รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุสลิมรับ
การขยายตัวของการทองเท่ียวกลุมมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ (ปลายทาง) 
 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธและโครงการท่ีสําคัญ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 
“การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน (น้ําหนักรอยละ ๓๐)” 

๑. เปาประสงค  
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน ปญหาทางส่ิงแวดลอมลดลง 
๒) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู ภูมิปญญาเกิดคุณคา มูลคาเพิ่ม และเปนแหลง 

สรางงาน สรางรายได  
๓) หมูบานมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพึ่งตนเองมากข้ึน 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองคความรู มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มข้ึน 
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๒. ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ตัวช้ีวัด ผลงาน 
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย (พ.ศ.) ผูรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) รอยละของหมูบาน ชุมชน 
ท่ีมีการบริหารจัดการและ           
ใชประโยชนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมอยางชาญฉลาด 

๑๗/๑๐
(พัฒนา
ชุมชน/

ทรัพยากรฯ) 

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

จังหวัดปตตานี 

๒) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นท่ี
ปาไม 

๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

จังหวัดปตตานี 
๓) รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชน
ท่ีสามารถบริหารจัดการภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีได 

๓๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ สนง.ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปตตานี 

๔) รอยละของระดับความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัว
ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

๕) รอยละของเด็กปฐมวัย ๔ 
ชวงอายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ 
เดือน) มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปตตานี 

๖) ระดับคาคะแนนเฉล่ียของ 
ผลสอบ ONETช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ สนง.เขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๑ 

 

กลยุทธ  
จากการวิเคราะหขอมูลดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม สามารถจัดลําดับความสําคัญ

ของกลยุทธ และกําหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี ้
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปาตนน้ํา และพัฒนาแหลงทรัพยากรรองรับการเกษตร การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ตนทาง) 
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๑) สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อสรางเกราะปองกันภัยคุกคาม และสรางความ
เขมแข็งใหกับครอบครัวโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน (ตนทาง) 

๒) เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสรางคุณคา 
มูลคาเพิ่มเพื่อการพัฒนาจังหวัดบนความเปนพหุวัฒนธรรม(ตนทาง) 

๓) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนท่ียั่งยืน โดยใหชุมชนเปนฐาน 
ในการพัฒนา อนุรักษ และจัดการใหเกิดประโยชน (กลางทาง) 

๔) สรางมาตรการรองรับปญหาทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงโลกรอน ลดภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติตอจังหวัดอยางยั่งยืน (กลางทาง) 

๕) สรางเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาท่ัวทุกชุมชน หมูบานใหเปนพื้นท่ีสุขภาวะดีแบบมีสวนรวม 
พรอมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเช่ือมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 

๖) เสริมสรางศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนท่ีเทาทันการเปล่ียนแปลง 
รักษาอัตลักษณท่ีดีงาม พรอมเปดสูประชาคมอาเซียน(กลางทาง) 

๗) สรางชุมชนเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแหงรัฐ ยึดหลักเขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา(กลางทาง) 

๘) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สูพื้นท่ีแหงการเรียนรู 
ท่ีประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

๙) สรางมาตรการเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชน หมูบาน ชุมชนท่ีย่ังยืนดวยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนท่ีเขมแข็ง (ปลายทาง) 

๑๐) สงเสริมการสรางงาน อาชีพ รายได จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาอยางรูคุณคา และการรักษา
ใหยั่งยืน (ปลายทาง) 

 
เปาประสงคตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธและโครงการท่ีสําคัญ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 
“การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเช่ือมโยงเมืองสูนานาชาติ  

(น้ําหนักรอยละ ๓๐)” 
1.เปาประสงค  

๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข และมีความเช่ือมั่นตอรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนสงและการโลจิสติกสรองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย จังหวัดปตตานีเปนเมืองเทคโนโลยี

สารสนเทศทันสมัย(Smart Province) 
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๒. ตัวช้ีวัด/คาเปาหมายป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงานท่ี

ผานมา 
คาเปาหมาย(พ.ศ.) ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) รอยละของหมูบาน/ชุมชน
เขมแข็งและมีสวนรวมในการ
รักษา ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ท่ีทําการปกครอง 
จังหวัดปตตานี 

๒) รอยละของจํานวนหมูบานสี
ขาว (หมูบานปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ศูนยอํานวย 
การปองกนัและ

ปราบปราม 
ยาเสพติด

จังหวัดปตตานี 
๓) อัตราการลดลงของคดีความ
มั่นคงจากความไมสงบเรียบรอย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด

ปตตานี 
๔) รอยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชนตอบริการ
ของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สถิติจังหวัด
ปตตานี 

๕) จํานวนสวนราชการท่ีพัฒนา
ตามแผนงานปตตานีทันสมัย 
(สรางระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริการประชาชน การพัฒนา
เว็บไซต ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ  
๖) บาฮาซา) การจัดบริการ
ออนไลนแกประชาชน การเพิ่ม
จุด wifiบริการประชาชนในพื้นท่ี
บริการของสวนราชการ) 

๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ สํานักงาน
จังหวัดปตตานี 

 
 
 

๓. กลยุทธ  
จากการวิเคราะหขอมูลดานความมั่นคงและโครงสรางพื้นฐาน สามารถจัดลําดับความสําคัญของ 

กลยุทธ และกําหนดกลยุทธตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 
๑) เสริมสรางศักยภาพหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอย  

(ตนทาง) 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามและเฝาระวังภัยคุกคามตอประชาชนและความม่ันคง

ของจังหวัดดวยการทํางานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร 
(กลางทาง) 
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๓) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมท้ังทางบก ทาง
ราง ทางน้ํา ทางอากาศ ใหมีความปลอดภัย มีมาตรฐานเช่ือมโยงจังหวัด กับกลุมจังหวัดประเทศ 
อาเซียน และนานาชาติ (กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรจังหวัดดวยกลไกการทํางานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ             
เนนภารกจิรวม พื้นท่ีเปนฐานประชาชนเปนศูนยกลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดลอมเมือง สรางภูมิทัศนใหม ใหมีความเปนอารยะสถาปตย เปนเมืองสะอาด 
เปนระเบียบพรอมตอนรับแขกบานแขกเมืองดวยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนใหมีความทันสมัย เปนสากล และรองรับการเติบโตของเมือง 

สูนานาชาติ (ปลายทาง) 
๗) เตรียมพรอมเมืองสูสังคมดิจิทัล และพัฒนาสูเมืองแหงความทันสมัยดวยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดปตตาน ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  
 

๑.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ มีความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี (พ.ศ.2561-2564) 

“พัฒนาทองถ่ินอยางมีคุณภาพ สรางสังคมสันติสุข ภายใตเศรษฐกิจท่ีมั่งค่ังและยั่งยืน” 

พันธกิจการพัฒนา 
 1. พัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
  2. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
 3. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 4. พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง 

เปาประสงค 
 1. ประชาชนทุกระดับมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ 
 3. สรางเครือขายการคมนาคมเช่ือมโยงระหวางกัน 
 4. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาส่ิงแวดลอม 
 5. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี (พ.ศ.25561-2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

กลยุทธท่ี  1  สงเสริม  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการสรางงานสรางอาชีพ 
     ใหกับประชาชนในทองถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธท่ี  2  สงเสริมและสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร  และปศุสัตว  ตามแนวทาง การเกษตร  
     ทฤษฎีใหมสูนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

กลยุทธท่ี  3  สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุน  และจัดใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  4  สงเสริม  สนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  ผลิตภัณฑ   

      และการตลาดของสินคา OTOP 
กลยุทธท่ี  5  สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูการพัฒนาองคความรูดานการจัดการ                   
กลยุทธท่ี  6  สงเสริม  สนับสนุน  ภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนสินทรัพยทางปญญาสรางมูลคา 

       ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
กลยุทธท่ี  1  กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้ํา  

    ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และทาเทียบเรือ 
กลยุทธท่ี  2  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนสง 
กลยุทธท่ี  3  จัดใหมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 
กลยุทธท่ี  4  กอสราง  ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา  
กลยุทธท่ี  5  จัดทําผังเมืองและผังตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี  1 คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  อยาง ยั่งยืน 
กลยุทธท่ี  2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

    พลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี  3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 
กลยุทธท่ี  4 จัดทําระบบกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย 
กลยุทธท่ี  5 สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
กลยุทธท่ี  1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  และนอกระบบทุกระดับ 
กลยุทธท่ี  2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ                  

   วัฒนธรรม ท่ีสอดคลองตามความตองการของประชาชน 
กลยุทธท่ี  3 สงเสริม  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
กลยุทธท่ี  4 สงเสริม  สนับสนุนการใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
กลยุทธท่ี  5 สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีตาง ๆ ศิลปะ จารีตประเพณี   
                วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี  6 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา การทองเท่ียว สันทนาการ    
กลยุทธท่ี  7 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมคนดีมีคุณธรรม 
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2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ 
 2.๑ วิสัยทัศน 

“การเกษตรกาวหนา พัฒนาอาชีพ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เขาถึงการบริการ เสริมสรางสมานฉันท ชุมชนสันติสุข” 
    2.2 พันธกิจการพัฒนา 
 1.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

2.  พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
3.  พัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ 
4.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.  พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
6.  พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
7.  พัฒนาสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข  

 2.3 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลเกาะเปาะ  รวมกับประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง

องคกรตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ  7  ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี 7  สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข 

 2.4 เปาประสงค 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหา 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. เพิ่มจํานวนพื้นท่ีปาไม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ใชเวลาวางไดเกิดประโยชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีสถานท่ีออกกําลังกาย 
6. มีหลักการบริหารท่ีดี โปรงใส ตรวจสอบได 
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 

 2.5 ตัวช้ีวัด 
  1. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของการพัฒนา และบํารุงรักษา ซอมแซม สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  2. กลุมสงเสริมอาชีพเขมแข็งข้ึน มีทักษะและพัฒนาอาชีพ พัฒนาเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีรายได 
      เพิ่มข้ึน และพึ่งตนเองไดมากข้ึน 
 
 
 



82 
 
 

3. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลเกาะเปาะดีข้ึนอยางตอเนื่องประชาชนมีความรูและเขามามีสวนรวม    
      ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมถึงการทะนุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญ 
      ของตําบล 
4. ทรัพยากร และส่ิงแวดลอมภายในตําบลไดรับการบริหารจัดการ ดูแลและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในตําบล 
5. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมเลนกีฬา และออกกําลังกาย 
6. องคการบริหารสวนตําบลตําบลเกาะเปาะมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
7. รอยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงผูประสบสาธารณภัย 
    มีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน 

 2.6 คาเปาหมาย 
 1. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเพิ่มข้ึนปละ  3  โครงการ 

2. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
    เพิ่มข้ึนปละ 3 โครงการ 
3. การพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึนปละ 3 โครงการ 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนเพิ่มข้ึนปละ 1 โครงการ 
5. การกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนปละ 1 โครงการ 
6. การบริหารจัดการท่ีดีเพิ่มข้ึนปละ 3 โครงการ 
7. สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุขเพิ่มข้ึนปละ 1 โครงการ 

 2.7 กลยุทธ 
 1. พัฒนา ปรบัปรุง บํารุง รักษา ถนน สะพานทางเทา ทอระบายน้ํา ไฟฟา ประปา ฯลฯ 
 2. สงเสริม สนับสนุน การสรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
 4. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง 

    การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษในหมูบาน 
5. สงเสริม สนับสนุนการกอสรางสนามและลานกีฬา และกิจกรรมการออกกําลังกาย 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร , พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ 
    บานเมืองท่ีดี  และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 
7. สงเสริมสนับสนุนศักยภาพ อปพร. ใหมีความรูในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง ปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง 
    พื้นฐานท่ีจําเปนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ 
    ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
๓. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมในหมูบานอยางมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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 2.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ มีความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 

เปาประสงค 

แผนงาน 

ผลผลิตโครงการ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดปตตานี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
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3. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 

 3.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ                     

ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานการเมือง-การบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
  ๑. ประชาชนรักสันติ มีความสามัคคี  อยูอยางเอื้ออาทร  และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
      โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๒. ผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกต้ัง มีอิสระและมีอํานาจในการบริหารและในการพัฒนา
      ทองถ่ิน 
  ๓. มีทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ 
  4. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 จุดออน (W : Weakness) 
  ๑. ขาดความรูในดานการจัดการผลิตและแปรรูปสินคา OTOP 
  ๒. ชุมชนยังไมนิยมใชผลิตภัณฑสินคา OTOP 
  ๓. ขาราชการตองปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
  ๔. ประชาชนยังขาดการศึกษา  ขาดความรูในดานการดูแลสุขภาพและบริการจัดการกลุม  

    ความกระตือรือรนท่ีจะหาอาชีพเสริม  และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง   
      ชุมชน และสังคม 

5. มีจํานวนบุคลากรยังไมครบตามตําแหนง ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอเนื่องจาก 
    งบประมาณจํากัด 

โอกาส (O : Opportunity) 
  ๑. มีกลุมอาชีพและองคกรประชาชนหลากหลาย  สามารถจัดต้ังเปนเครือขายทางสังคม 
      ไดเปนอยางดี 
  ๒. ภาพลักษณการบริการทองถ่ินท่ีดีข้ึน 
  ๓. ประชาชนใหความรวมมือกับภาคราชการมากข้ึน 

ขอจํากัด (T : Threat) 
  ๑. ภาพลักษณความไมสงบเรียนรอยในพื้นท่ี / ความมั่นคง และพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 
  ๒. ความไมตอเนื่องของผูนําชุมชนหรือผูบริหาร 
  ๓. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไมพอดี  ทําใหแรงงานตองออกทํางานนอกพืน้ท่ี 
  ๔. สถานะทางการคลังขององคกร 
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  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
  องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อช้ีใหเห็นถึง
ศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  
ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
        ดานโครงสรางพื้นฐานสามารถจําแนกไดดังนี้ 
   ๑) มีเสนทางคมนาคมในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางและปรับปรุงถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุกสาย  
ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการตามความตองการของประชาชนทุกโครงการได  
เนื่องจากมีขอจํากัดในดานงบประมาณรายจายประจําป   การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ 
ฝาย เพื่อท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 

  ๒) การขยายเขตไฟฟาปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต  
ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมี
การขยายท่ีอยูอาศัยในแตละชุมชนเพิ่มข้ึน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อท่ีจะ
ทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบล
ก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได
ชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

  ๓) การประปาองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการกอสรางประปาหมูบานเพิ่ม
เพื่อแกปญหาใหกับประชาชนในพื้นท่ีและคาดวา สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน๙๐ 
เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปน
ทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา การแกปญหาคือ การลงพื้นท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหา
ในทันที  องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพื่อท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไปเพื่อ
แกไขปญหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคเม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง
เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป 
     ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค 
         จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรในพื้นท่ีมีท่ีอยูอาศัยมีความมั่นคง และ               
ท่ียังไมมั่นคงท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการบริหารสวนตําบล
ไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการบริหารสวนตําบล
ก็จะดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร เชน ทําสวนยางพารา             

ปลูกปาลมน้ํามัน ปลูกมะพราว รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากการคาขายบาง            
บางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีทําใหมีรายไดสามารถเล้ียงดูครอบครัวได   
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  (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม  
       ดานแรงงาน 

    ประชากรในวัยแรงงานบางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท 
หางรานใหญๆ  รานอาหาร  เพราะในพื้นท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงาน พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีอยู
อาศัยปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

      ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเส่ียง  

โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในหมูบาน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคไขหวัด โรคไขเลือดออก ปญหาคือ
ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบล
และโรงพยาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะเปาะ และ สปสช.อบต.เกาะเปาะไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงค                 
ใหประชากรเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปน
การดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน ครวัเรือนไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใชยาเพื่อบําบัดอาการ
เจ็บปวยท่ีเหมาะสม  การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม   

     ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
            เด็กรอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปและบางสวนไดเรียนตอช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอก็ตองทํางาน สวนใหญจะเปนงานรับจางท่ัวไป ดังนั้น
ระดับการศึกษาจึงไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัด
กิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน  
ในเขตพื้นท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน รวมถึงภูมิปญญาชาวบาน 

     ดานคานิยมของคนในพืน้ท่ี 
           จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาประชากร
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ ผูพิการไดรับการดูแล  
ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการสูบบุหรี่ บางครัวเรือนขาดความอบอุน การแกปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็น
ความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาในตําบล  งานประเพณี  เปนตน 
      ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

        ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมี
เหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชนซึ่งถือเปนสวนนอยมาก  วิธีแกปญหาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถ
ดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  โดยการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อง                    
ของการปองกัน การดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวเพื่อใหสามารถรับเมือเตรียมความพรอมเม่ือ                               
เกิดเหตุตางๆ ได รวมถึงการติดต้ังกลองวงจรปด ติดต้ังตัวชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยความรวมมือจาก 
ประชาชน  ฝายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  และ
เจาหนาท่ีภาครัฐ  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันเหตุอยางถูกวิธีนํามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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     ดานยาเสพติด  
        ปญหายาเสพติดในพื้นท่ีตําบลเกาะเปาะมีการเฝาระวังและมีการทํางานเปนทีม        

โดยการประชุมของคณะกรรมการหมูบานทุกเดือน เพื่อสรุปปญหายาเสพติดในหมูบานมีการรายงานยอดผูคา 
ผูเสพ และรวมวางมาตรการปองกันไมใหระบาดเพิ่มข้ึน โดยทีมงานฝายปกครองเฝาระวังแหลงมั่วสุม หากพบ
เจอจะเรียกมาพูดคุยตักเตือนหากพบวายังคงกระทําอีกก็แจงใหเจาหนาท่ีเขาทําการจับกุม เรียกผูเสพ 
ผูปกครองมาคุยมาตักเตือน นอกจากนี้มีการจัดเวรยามจากฝายปกครองเพื่อตรวจสอบเฝาระวังบุคคลภายนอก
เขามารับซื้อส่ิงเสพติดในหมูบาน และมีการแจงใหชุดปราบปรามลงพื้นท่ีบอยๆ เพื่อเปนการปองกันอีกทางหนึ่ง  
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบล ยังดําเนินการอบรมใหความรู รณรงค ประชาสัมพันธ  แจงเบาะแส                
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี  

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 พื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพื้นท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  

รานคา  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ไดแก  ดิน น้ํา ตนไม  
อากาศท่ีไมมีมลพิษ ไมมีปญหาเรื่องการบุกรุกท่ีดินหรือแหลงน้ํา พื้นท่ีสวนมากเปนของประชาชน ปญหา                   
ดานขยะ  การแกไขปญหาองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไป
ตามความตองการของประชาชน เชน โครงการบานเรือนนาอยู หมูบานสะอาด โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญ
ตางๆ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาไม ในพื้นท่ี รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิ ทัศนของตําบลใหรมรื่นสวยงามให เปน             
ตําบลนาอยูเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ 

(๕)  ดานการเมือง – การบริหาร 
   องคการบริหารสวนตําบลมีท้ังหมด 3 หมูบานประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง

ขององคการบริหารสวนตําบล ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดี เชน การเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ.  ๒๕๕5  ประชาชนมาใชสิทธิ
เลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๑,455 คนจากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 1,677 คน คิดเปนรอยละ  
86.76  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ๑,454 คน จากผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ท้ังส้ิน  1,675 คน  คิดเปนรอยละ  86.81  ปญหาคือผูมีสิทธิเลือกต้ังไมอยูในพื้นท่ีขณะท่ีมีการเลือกต้ัง  
เนื่องจากตองไปทํางานยังประเทศเพื่อนบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ ขอความ
รวมมือผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมาย
ของการเลือกต้ังท่ีกระทําไดและกระทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหาร              
สวนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเริ่มจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตองคการบริหาร               
วนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน                     
มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลอยางแทจริง  
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 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะนั้น  ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

สภาพปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 การคมนาคมไมสะดวก 
- ถนนในหมูบานชํารุดเสียหาย 
- ถนนบางเสนทางยังเปนถนนดิน 
ด้ังเดิม 

- เขตพื้นท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงซอมแซมถนน
ในเขตอบต.อยางตอเนื่อง 
- อบต.ประสานบูรณาการโครงการ
จากหนวยงานภายนอก 
 

1.2 ปญหาการระบายน้ําไมดี 
นาทวมขัง 
- ทอระบายน้ําอุดตัน 
- บางพื้นท่ีไมมีทอ/รางระบายน้ํา 
 

- เขตพื้นท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ           
ขุดลอกคูคลองและกาํจัดวัชพืช
รวมท้ังการขุดลอกทอระบายนา 
- กอสรางและซอมแซมประตูเปด/ปด 
ระบายน้ํา 
 

1.3 ปญหาไฟฟาและแสงสวาง 
- บางพื้นท่ียังขยายเขตไมท่ัวถึง 
และบางแหงเกิดการชํารุด 
- ปญหากระแสไฟฟาตก 

- เขตพื้นท่ี อบต. - อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟาซอมแซมและติดต้ัง
ระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะ                
ใหท่ัวถึง 
- อบต.ประสานโครงการจาก
หนวยงานภายนอก 
 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
2.1 ปญหาผลผลิตทาง 
การเกษตรตกตํ่า 
- ขาดพันธุพืชท่ีดี 
- ปริมาณน้ําในการทํา 
การเกษตรไมเพียงพอ 
- ผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด 
 

- เขตพื้นท่ี อบต. - สงเสริมการหาและขยายพืชพันธุดี 
- รณรงคใหเกษตรกรลดใชสารเคมี 
- รณรงคการปลูกพืชใชน้ํานอย 
- สงเสริมผลิตภัณฑแปรรูปอาหาร
เกษตร 
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สภาพปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2.2 ปญหาตนทุนการผลิตทาง 
การเกษตรสูง 
- เกษตรกรนิยมใชปุยเคมีซึ่งมีราคา
แพง 
- ขาดความรูในการทาปุยอินทรีย 

- เขตพื้นท่ี อบต. - สงเสริมการทําปุยชีวภาพ 
- รณรงคลดการใชสารเคมี 
- จัดต้ังกลุมทางการเกษตร 

2.3 ปญหาการวางงานและ 
มีรายไดนอย 
- ไมมีความรูทักษะในการ 
ประกอบอาชีพเสริม 
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

- เขตพื้นท่ี อบต. - สงเสริมการฝกอาชีพ 

3. ปญหาดานสังคม 
3.1 ปญหาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินการปองกันและ 
บรรเทาสาธารภัย 
- มีการขโมยส่ิงของเครื่องใชในการ 
ประกอบอาชีพ 
- ขาดความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- เขตพื้นท่ี อบต. - ติดต้ังกลองวงจรปด 
- ซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะ 
- ฝกซอมแผนปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

4. ปญหาดานสาธารณสุข 
4.1 ปญหาโรคติดตอ 
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
ในการปองกันและควบคุมโรค 
4.2 ปญหาการสงเสริมสุขภาพ 
อนามัย 
- ขาดสถานท่ีออกกาลังกาย 
- ประชาชนขาดความรูความ 
เขาใจในการดูแลสุขภาพอนามัย 

- เขตพื้นท่ี อบต. - จัดอบรมใหความรูในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 
- จัดอบรมใหความรูในการดูแล 
สุขภาพอนามัย 
- สรางสนามกีฬา 
 

5. ปญหาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 ปญหาการกัดเซาะตล่ิง 
คลองตุยง 
- ไมมีแนวปองกันการกัดเซาะ 

- เขตพื้นท่ี อบต. - กอสรางเข่ือนปองกันตล่ิงพงั 
 

 



90 
 

สภาพปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

5.2 ปญหาการขาดจิตสานึก                 
ในการอนุรักษและจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- ประชาชนไมมีจิตสํานึกและไมให 
ความสําคัญในการอนุรักษและ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

- เขตพื้นท่ี อบต. จัดกิจกรรมใหความรูและสราง 
จิตสานึกใหประชาชนเห็น 
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

6. ปญหาดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.1 ปญหาไมสามารถอนุรักษศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินไดอยาง
ตอเนื่องและครอบคลุม 
- ประชาชนใหความสําคัญในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน 
- การสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมตอเนื่องทําใหคอยๆสูญหายไป 

- เขตพื้นท่ี อบต.  
 
- จัดกิจกรรม/สงเสริมใหมีกิจกรรม 
ในวันสาคัญ 
 
 
- จัดกิจกรรม/สงเสริมการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

7. ปญหาดานการเมือง 
และการบริหาร 
7.1 ปญหาการขาดการมีสวนรวม
ของประชาชน 
- ประชาชนไมใหความสําคัญของ 
การมีสวนรวม 

- เขตพื้นท่ี อบต.  
 
- ประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 
- สรางความเขาใจกับประชาชน 
ถึงผลดีของการมีสวนรวม 

7.2 ปญหาการรับรูขอมูลขาวสาร 
ของประชาชนไมท่ัวถึง 
- หอกระจายขาว/เสียงตามสาย
ชํารุด 

- เขตพื้นท่ี อบต.  
 
- ซอมแซม/ปรับปรุงใหใชงาน
เหมือนเดิม 

7.3 ปญหาการจัดเก็บรายได 
- ประชาชนยังขาดความเขาใจ 
เกี่ยวกับการเสียภาษี 
 

- เขตพื้นท่ี อบต. - ประชาสัมพันธ/อบรมใหความรู 
แกประชาชน 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปาะ  
พ.ศ.2561 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริม และพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง   
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิต ฮาลาล การคา การบริการ
และการทองเท่ียว  

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ 

อปท.  ในเขต            

จังหวัดปตตานี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 

แบบ ยท ๐1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยู และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริม และพัฒนาการคา  
การลงทุน และ ระบบโลจิสติกส 
รองรับประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนา 
โครงการพื้นฐาน และการเช่ือมโยง 
เมืองสูนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดานโครงสราง 
พื้นฐาน และ บริการ
สาธารณะ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา                

องคการบริหาร               

สวนตําบล 

เกาะเปาะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แกไขปญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคน 
และสังคมใหมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การกีฬาสูความ
เลิศและ
สงเสริม               
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สงเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสราง 
สันติสุข 

ยุทธศาสตรขาติ 
20 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและ 
พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดานสังคม
และความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาสินคา และ บริการ 
ฮาลาลใหมีมูลคาเพิ่มและ
สอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ยุทธศาสตรการสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขัน    
ไดอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรดานการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
เพื่อการพัฒนา 
อยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคั่ง
และยังยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยุทธศาสตรดานการ 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล 
ในภาครฐั 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ             
โลจิสติกส  

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความ
เสมอภาค และเทา
เทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตร 

การพัฒนา                

องคการบริหาร               

สวนตําบล 

เกาะเปาะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการ
แกไขปญหา
ความยากจน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคน 
และสังคมใหมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การกีฬาสูความ
เลิศและ
สงเสริม               
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สงเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสราง 
สันติสุข 

เปาประสงค
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

เปาประสงค 

พัฒนาและ

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของระบบ

เศรษฐกิจ

ชุมชนและการ

 

เปาประสงค 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้น 

เปาประสงค 
เพิ่มจํานวนพื้นท่ี 
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
 

 

เปาประสงค 
ประชาชน                 
มีสุขภาพแข็งแรง
ใชเวลาวางไดเกิด
ประโยชนมีความ                   
สัมพันธท่ีดีตอกัน 
และมีสถานท่ีออก
กําลังกาย 

 

เปาประสงค 
มีหลักการ
บริหารท่ีดี 
โปรงใส 
ตรวจสอบได 

 

เปาประสงค 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 

 

กลยุทธ 
พัฒนา ปรับปรุง 
บํารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเทา 
ทอระบายน้ํา 
ไฟฟา ประปา  
ฯลฯ 

กลยุทธ 
สงเสริม สนับสนุน 
การสรางงาน สราง
อาชีพใหกับ
ประชาชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

กลยุทธ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาท้ัง
ในระบบ และ
นอกระบบทุก
ระดับ 

 

กลยุทธ 
สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกันอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตริวมถึงการ
จัดการส่ิงแวดลอม
และมลพิษในหมูบาน 

 

กลยุทธ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
กอสรางสนาม
และลานกีฬา 
และกิจกรรม
การออก 
กําลังกาย 

 

กลยุทธ 
- พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี
- ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช 

 

กลยุทธ 
สงเสริม
สนับสนุน
ศักยภาพ     
อปพร. ใหมี
ความรูในการ
ปองกัน บรรเทา
สาธารณภัย 

 

แผนงาน 
แผนงาน
เคหะ 
และ
ชุมชน 
 

แผนงาน 
สราง
ความ
เขมแข็ง
ของ
ชุมชน 
 

 

แผนงาน 
การเกษตร 
 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
การศึกษา 
 

แผนงาน 

การศาสนา

วฒันธรรม 

และ

นนัทนาการ 

 

แผนงาน 
สังคม
สงเคราะห 

 แผนงาน 

แผนงาน 
บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

แผนงาน 
การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตร

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  จํานวน           
227   โครงการ 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
การแกไขปญหาความ
ยากจน  
จํานวน 116 
โครงการ 
 
 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาคน และ
สังคมใหมีคุณภาพ 
จํานวน  
385 โครงการ 
 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการ

จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  จาํนวน           
60  โครงการ 
 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการ

กีฬาสูความเลิศ
และสงเสริม               
การทองเท่ียว  
จํานวน           
26  โครงการ 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการท่ีด ี 
จํานวน           
126  โครงการ 
 

 

รายละเอียด

โครงการ 

พัฒนาตาม

ยุทธศาสตร

สงเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสราง 
สันติสุข  จํานวน           
22  โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic map)  
         

 

   

 

  

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

       

 

วิสัยทัศน 
การเกษตรกาวหนา  พัฒนาอาชีพ  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยกระดบัคุณภาพชีวิต 

และเขาถึงการบริการ  เสริมสรางสมานฉันท  ชุมชนสันติสุข” 

 

ยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

- เคหะและ
ชุมชน 

 

แบบ ยท 02 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาและ 
เสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
และการแกไข
ปญหาความยากจน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาคน 
และสังคมใหมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การกีฬาสูความ
เลิศและ
สงเสริม               
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การบริหาร
จัดการท่ีด ี

ยุทธศาสตรท่ี 7 
สงเสริมการ
รักษาความ
มั่นคงและ
เสริมสราง 
สันติสุข 

เปาประสงค 

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

 

พัฒนาและ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนและการ

แกไขปญหา 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้น 

 

เพิ่มจํานวน
พื้นท่ี และ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

 

ประชาชน                 
มีสุขภาพแข็งแรง
ใชเวลาวางไดเกิด
ประโยชนมีความ                   
สัมพันธท่ีดีตอกัน 
และมีสถานท่ีออก
กําลังกาย 

 

มีหลักการ
บริหารท่ีดี 
โปรงใส 
ตรวจสอบได 

 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิต และ
ทรัพยสิน 

 

เพิ่มข้ึนปละ 3 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 5 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 1 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 8 
โครงการ 

 

เพิ่มข้ึนปละ 2 
โครงการ 

 

กลยุทธ 
พัฒนา ปรับปรุง 
บํารุง รักษา ถนน 
สะพาน ทางเทา 
ทอระบายน้ํา 
ไฟฟา ประปา  
ฯลฯ 

กลยุทธ 
สงเสริม 
สนับสนุน การ
สรางงาน สราง
อาชีพใหกับ
ประชาชนตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

กลยุทธ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
จัดการศึกษาท้ัง
ในระบบ และ
นอกระบบทุก
ระดับ 

 

กลยุทธ 
สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรวมกันอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติรวมถึงการ
จัดการส่ิงแวดลอม
และมลพิษในหมูบาน 

 

กลยุทธ 
สงเสริม 
สนับสนุนการ
กอสรางสนาม
และลานกีฬา 
และกิจกรรม
การออก 
กําลังกาย 

 

กลยุทธ 
- พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
- พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี
- ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช 

 

กลยุทธ 
สงเสริม
สนับสนุน
ศักยภาพ     
อปพร. ใหมี
ความรูในการ
ปองกัน บรรเทา
สาธารณภัย 

 

กลยุทธ 

- สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
- การเกษตร 
- สาธารณสุข 
 

 

- การศึกษา 
- การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
- สังคมสงเคราะห 
- เคหะและชุมชน 
- สาธารณสุข 
- บริหารงานท่ัวไป 
- งบกลาง  

 

- การเกษตร 
- เคหะและ
ชุมชน 
 

 

- การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- เคหะและ
ชุมชน 

 

- บริหารงานท่ัวไป 
- สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 

- การรักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความกาวหนา กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย 
กับยุทธศาสตร อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 2 ยท 1 กอสราง รอยละท่ีเพ่ิมขึ้น  3 6 9 12 ปละ 3  โครงการ การพัฒนา กอราง กองชาง  
การเสริมสราง การพัฒนาดาน การพัฒนา ปรับปรุง ของการพัฒนา      ปรับปรุง บุกเบิก   
ความมั่นคงพัฒนา โครงสราง โครงสราง ซอมแซม สาธารณูปโภค      บํารุงรักษา ปรับปรุง   
โครงสรางพ้ืนฐาน  พ้ืนฐาน และ พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน      ถนน สะพาน ซอมแซมถนน   
และการเชื่อมโยง บริการสาธารณะ   เพ่ิมขึ้น      ทางเทา  ทางเทา สะพาน   
เมืองสูนานาชาติ          ทอระบายนํ้า ทอระบายนํ้า    
          ไฟฟา ประปา ประตูระบายนํ้า   
          ฯลฯ ไฟฟาและประปา   
              
ยท 1 ยท 1 ยท 2 ประชาชน รอยละ   5 10 15 20 ปละ 5  โครงการ สงเสริม จัดอบรม สํานักปลัด  
สรางเสริมเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน การพัฒนา มีคุณภาพชีวิต ระดับคุณภาพ      สนับสนุน ใหความรู   
ที่เขมแข็งจาก เศรษฐกิจและ และ ที่ดี ชีวิตของ      การสรางงาน    
ฐานเกษตรอุตสาหกรรม คุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสราง  ประชาชน      สรางอาชีพ    
ผลผลิต ฮาลาล การคา  ความเขมแข็ง  เพ่ิมขึ้น และ      ใหกับ    
การบริหาร และ  ของระบบ  นําแนวทางตาม      ประชาชน    
การทองเที่ยว  เศรษฐกิจ  โครงการ      ตามแนว    
  ชุมชน และ  พระราชดําร ิ      ปรัชญา    
  การแกไข  มาใช      เศรษฐกิจ    
  ปญหาความ        พอเพียง    
  ยากจน            
              
              
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความกาวหนา กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย 
กับยุทธศาสตร อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 2 ยท 4 ยท 3 ประชาชน รอยละ  8 16 24 32 ปละ 8  โครงการ สงเสริม จัดอบรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนาดาน การพัฒนา มีคุณภาพ ระดับคุณภาพ      สนับสนุน ใหความรู   
ชุมชนที่นาอยู และ สังคม และ คน และ ชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตของ      การจัดการ    
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง สังคมใหม ี  ประชาชนดีขึ้น      ศึกษาทั้งใน    
อุดมสมบูรณอยางย่ังยืน  คุณภาพ        ระบบและ    
          นอกระบบ    
          ทุกระดับ    
              
              
ยท 2 ยท 3 ยท 4 เพ่ิมจํานวน ทรัพยากร 1 2 3 4 ปละ 1  โครงการ คุมครอง จัดกิจรรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนา การจัดการ พ้ืนที่ และ ธรรมชาติและ      อนุรักษ โครงการเพ่ิมพ้ืนที ่   
ชุมชนที่นาอยู และ ดานทรัพยากร ทรัพยากร อนุรักษ สิ่งแวดลอม      ดูแล รักษา สีเขียว   
ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ทรัพยากร ในพ้ืนที่เพ่ิม      และสงเสริม    
อุดมสมบูรณอยางย่ังยืน สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติและ จํานวนขึ้น      สนับสนุนให    
  อยางย่ังยืน สิ่งแวดลอม       ประชาชนม ี    
          จิตสํานึก    
          ในการรวม    
          กันอนุรักษ    
          ทรัพยากร    
          ธรรมชาติ    
              
              

 

แบบ ยท.03 



106 

 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความกาวหนา กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย 
กับยุทธศาสตร อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 4 ยท 5 ประชาชนมี รอยละที ่ 2 4 6 8 ปละ 3  โครงการ สงเสริม จัดโครงการ/ สํานักปลัด  
การเสริมสราง การพัฒนาดาน การกีฬา สุขภาพแข็งแรง ประชาชนสนใจ      สนับสนุน กิจกรรมการออก   
ความมั่นคงพัฒนา สังคม และ สูความเปน ใชเวลาวางให ออกกําลังกาย      การกอสราง กําลังกายและ   
โครงสรางพ้ืนฐาน  ความมั่นคง เลิศ และ เกิดประโยชน เพ่ิมขึ้น และ      สนาม และ กอสรางสนาม   
และการเชื่อมโยง  สงเสริมการ มีความสัมพันธ สุขภาพแข็งแรง      ลานกีฬา กีฬา   
เมืองสูนานาชาติ  ทองเที่ยว ที่ดีตอกัน และ       และกิจกรรม    
   มีสถานที ่       ออกกําลังกาย    
   ออกกําลังกาย           
ยท 2 ยท 4 ยท 6 มีหลักการ ประชาชนม ี 5 10 15 20 ปละ 5 โครงการ - พัฒนา - จัดอบรม สํานักปลัด  
การพัฒนา สังคม การพัฒนาดาน การบริหาร บริหารที่ดี สวนรวมใน      ศักยภาพของ ใหความรู   
ชุมชนที่นาอยู และ สังคม และ จัดการที่ดี โปรงใส การบริหารงาน      บุคลากร - จัดหาเครื่องมือ   
ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง  ตรวจสอบได ทองถิ่นเพ่ิมขึ้น      - พัฒนา เครื่องใชในการ   
อุดมสมบูรณอยางย่ังยืน          ปรับปรุง ปฏิบัติงาน   
          ระบบบริหาร    
          จัดการตาม    
          หลักการ    
          บริหาร    
          จัดการ    
          บานเมืองที่ดี    
          - ปรับปรุง    
          จัดหา     
          เครื่องมือ    
          เครื่องใช    
          สําหรับการ    
          ปฏิบัติงาน    

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ความกาวหนา กลยุทธ ผลผลิต/ หนวยงาน หนวย 
กับยุทธศาสตร อปท. ในเขต อปท.  ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564 ของเปาหมาย  โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน 

จังหวัด จังหวัด   โครงการ    หลัก  
ยท 3 ยท 4 ยท 7 ประชาชน รอยละของ 1 1 1 1 ปละ 1  โครงการ สงเสริม - จัดอบรมให สํานักปลัด  
การเสริมสราง การพัฒนาดาน สงเสริมการ มีคุณภาพชีวิต ครัวเรือน      สนับสนุน ความรู   
ความมั่นคงพัฒนา สังคม และ รักษาความ ที่ดี และมีความ ที่ไดรับการ      ศักยภาพ - จัดหาเครื่องมือ   
โครงสรางพ้ืนฐาน  ความมั่นคง มั่นคงและ ปลอดภัยใน ชวยเหลือ      อปพร.ใหม ี เครื่องใชในการ   
และการเชื่อมโยง  เสริมสราง ชีวิตและ บรรเทา      ความรู ปฏิบัติงาน   
เมืองสูนานาชาติ  สันติสุข ทรัพยสิน สาธารณภัย      ในการ    
    ในชีวิตและ      ปองกัน    
    ทรัพยสิน      บรรเทา    
          สาธารณภัย    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

แบบ ยท.03 
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แบบ ผ. 02 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ 
3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนสื่อการเรียน 
สําหรับการศกึษาดาน
ศาสนา 

เพ่ือใหผูศึกษาดาน
ศาสนามสีื่อการเรียน 

มัสยิดละ 1 ชุด 
 

15,000 
 

15,000 - - - จํานวนมัสยิด  
 5 แหง มีสื่อ 
การศึกษาใช 

มีสื่อการเรียนไว
ศึกษาดานศาสนา 

สนง.ปลัด 

2 อาหารเสริม (นม)   เพ่ือใหเด็กอนุบาล 
เด็กประถมศึกษาปที่ 
1-6 และ เด็กเล็ก 
ศพด.ไดรับอาหาร
เสริมนมที่มีคุณคา
ครบถวนและเพียงพอ 

- โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน  2  แหง 
-ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 1 แหง 

831,700 
 

831,700 850,000 870,000 890,000 เด็กอนุบาล  
เด็กประถมศึกษา
ปที่ 1-6 และ 
เด็กเล็ก ศพด.
ไดรับอาหาร
เสริมนมที่มี
คุณคาครบถวน
และเพียงพอ 
100% 

เด็กอนุบาล  
เด็กประถมศึกษาปที่ 
1-6 และ เด็กเล็ก 
ศพด.มีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 

3 สนับสนุนคาใชจายใน 
การบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวนั) 
 

เพ่ือใหเด็กเล็กศพด.
ไดรับอาหารกลางวนั
เพียงพอเหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 1 แหง 

122,500 
 

196,000 200,000 230,000 230,000 เด็กเล็ก ศพด.
รอยละ 100  
ไดรับอาหาร
กลางวัน
เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ  
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน
เพียงพอเหมาะสม
ตามหลักโภชนาการ 

โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน 2 แหง 
- ร.ร.บานเกาะเปาะ 
- ร.ร.บานใหมพัฒนวิทย 

1,570,000 1,570,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 รอยละ 100  
นักเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน
เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และไดรับ
สารอาหาร
เพียงพอ 

สนง.ปลัด 

5 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เกาะเปาะ 

เพ่ือใหเด็กเล็ก ศพด.           
กลาแสดงออก               
เกิดความสามคัคี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดแขงขันกีฬา 
ปละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 
เด็กเล็ก ศพด. 
ไดเรียนรู  
กลาแสดงออก  
รูรักสามัคค ี

เด็กเล็ก ศพด. 
เกิดการเรียนรู  
กลาแสดงออก และ
พัฒนาการสมวัย 

สนง.ปลัด 

6 จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เกาะเปาะ 

เพ่ือใหประชาชนได
ทราบการปฏิบัติงาน
ของศูนยฯ 

อบใหความรูแก
ประชาชนในการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนตางๆ 
ของ ศพด.ฯ 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ประชาชน 
มีความเขาใจและ
ปฏิบัติไดตาม
ขั้นตอนของ 
ศพด. 

ประชาชนได
รับทราบการ
ปฏิบัติงานของ 
ศูนยฯ 

สนง.ปลัด 

7 เด็กไทยยุคใหม 4.0 
 

เพ่ือเปนการสงเสริม
และเปดโอกาสให
เด็กไดมีเวทีในการ
แสดงความสามารถ
ทั้งไอคิว และอีควิ 

จัดกิจกรรมตางๆ 
เชน กิจกรรม 
การแสดง 
กิจกรรมตามซุม ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 70  
ของเด็กที่เขารวม
กิจกรรมมีพัฒนา
ดานไอคิว อีคิว 

เด็กกลาแสดงออก
เสริมความมั่นใจ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ 
การอยูรวมกัน 
ในสังคมได 

สนง.ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 หนูนอยฟนสวย เพ่ือใหผูปกครองรูวิธี
ดูแลชองปากและฟน
ของบุตรหลานไดถูกวิธ ี

อบรมใหความรู
ผูปกครองเด็ก 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70  
ผูปกครองเด็ก 
สามารถดูแลสขุภาพ
ฟนไดถูกวิธ ี

เด็กมีสุขภาพ 
ชองปากที่ดีขึ้น 
ลดฟนผ ุ

สนง.ปลัด 

9 ทัศนศึกษา 
 

เพ่ือใหเด็กเล็ก ศพด. 
ไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง 

นําเด็กเล็ก ศพด.
ทัศนศึกษา 
นอกสถานที่ 

30,000 
 

48,810 50,000 50,000 50,000 รอยละ 100   
เด็กเล็ก ศพด. 
เกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 

เด็กเล็ก ศพด. 
ไดรับประสบการณ 
จากแหลงเรียนรู
ตางๆ นอกสถานที ่

สนง.ปลัด 

10 สนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก / รายหัว) 
 

เพ่ือเปนคารายหัว 
ของสถานศึกษา 

เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็ก  
อบต.เกาะเปาะ 
จํานวน 40 คน 

55,000 68,000 70,000 70,000 70,000 เด็กเล็ก ศพด. 
รอยละ 100  
ไดรับเงินคาบริการ 
รายหัว 

เด็กเล็ก ศพด. 
มีศักยภาพดาน
การศึกษาดีขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

11 สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
(เงินอุดหนุนสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต) 
 

เพ่ือจัดหาสื่อการเรียน
การสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเปนชาติ 
 แกเด็กเล็ก ศพด. 

จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 
เชิงสัญลักษณ 
ของความเปน
ชาติใหแกเด็กเล็ก 
ศพด. 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก ศพด. 
รอยละ 70  
ไดรับการสงเสริม 
ดานสื่อการเรียน 
การสอนเชิงสัญลักษณ
ของความเปนชาติ 
 

เด็กเล็ก ศพด. 
มีศักยภาพดาน
การศึกษาดีขึ้น 
 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 สนับสนุนคาใชจาย 
ในการบริหารสถานศึกษา 
 (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก) 
 

เพ่ือเปนคาใชจายสาํหรับ
จัดหา 
- คาหนังสือเรียน 200 
- คาอุปกรณการเรียน 200 
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
300 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
430  
จํานวน  40 คน 

สงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ทองถิ่น 
แกเด็กเล็ก ศพด. 

- 43,000 46,000 51,000 51,000 เด็กเล็ก ศพด.  
รอยละ 70  
ไดรับการสงเสริม 
ดานการศึกษาดีขึ้น 

เด็กเล็ก ศพด.  
มีศักยภาพ 
ดานการศึกษา 
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

13 
  

 

หนูนอยผมสวยไรเหา 
 

เพ่ือใหผูปกครอง 
เด็กเล็ก ศพด. ดูแลรักษา
ความสะอาดรางกายของ
บุตรหลานไดถูกวิธ ี
 

อบรมใหความรู
ผูปกครอง 
เด็กเล็ก ศพด. 
เกาะเปาะ 
 

- 
 
 

- 
 
 

10,000 15,000 15,000 เด็กเล็ก ศพด.  
รอยละ 80 ไดรับ
การดูแลทําความ
สะอาดรางกาย 
ไดถูกวิธ ี

เด็กเล็ก ศพด.
เกาะเปาะไดรับ
การดูแลรักษา
ความสะอาด
รางกายไดถูกวิธ ี

สํานักปลัด 

14 หนูนอยแอโรบิค 
เพ่ือสุขภาพ 

- เพ่ือใหเด็กปฐมวัย 
มีทักษะชีวิตดานการ
เคลื่อนไหวรางกาย 
- เพ่ือใหเด็กปฐมวัยรูจัก
วิธีการออกกําลังกายโดย
การเตนแอโรบิคประกอบ
จังหวะตามความเหมาะสม 
- เพ่ือพัฒนากลาเน้ือมัดใหญ 

- จํานวนเด็กเล็ก 
40 คน 
- ออกกําลังกาย 
สัปดาหละ 2 
ครั้ง 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 15,000 15,000 เด็กปฐมวัย 
รอยละ 80 พัฒนา
กลามเน้ือมัดใหญ 

- เด็กปฐมวัยมี
ทักษะชีวิตดาน
การเคลื่อนไหว
รางกาย   
- เด็กปฐมวัย            
รูวิธีการออกกําลัง
กายโดยการเตน
แอโรบิค 
- เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนากลา
เน้ือมัดใหญ 

สํานักปลัด 

 รวม  14  โครงการ 2,774,200 2,932,510 2,741,000 2,901,000 3,021,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เรียนรูจริยธรรมตามหลัก
ศาสนานําพาชุมชนสูสันติสุข  

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน ผูนํา
ศาสนา มคีวามรู 
ดานจริยธรรมตาม 
หลักศาสนาอิสลาม 

อบรมใหความรู
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความรู 
ดานจริยธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ผูนําศาสนา สามารถ 
นําความรูดานจริยธรรม 
ตามหลักศาสนาอิสลาม 
มาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

สนง.ปลัด 

2 เมาลิดสัมพันธ เพ่ืออนุรักษประเพณี
และสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา 

กิจกรรมสัมพันธ
ดานศาสนา 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

เกิดการอนุรักษประเพณี 
และพิธีทางศาสนา 

สนง.ปลัด 

3 สงเสริมและอบรมจริยธรรม
ภาคฤดูรอน  

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน             
มีความรู  มคีุณธรรม
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
ในภาคฤดูรอน 

อบรมใหความรู 
และจัดกิจรรม
ละลายพฤติกรรม 

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
ไดรวมกิจกรรม
ใชเวลาวางได 
เกิดประโยชน 

เด็ก เยาวชน เกิดความรู                
มีคุณธรรมใชเวลาวาง 
ไดเกิดประโยชน 

สนง.ปลัด 

4 สงเสริมการอานอัลกุรอาน เพ่ือสงเสริมให 
เด็ก เยาวชน 
อานอัลกุรอาน 
ไดถูกตองตามหลัก
ศาสนา 

อบรมใหความรู
แกเด็ก เยาวชน
ไดฝกฝนการ
อานอัลกุรอาน
อยางถูกตอง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย
สามารถอานอัลกุ
รอานไดถูกตอง
ตามหลักศาสนา 
 

เด็ก เยาวชน เกิดทักษะ
การอานอัลกุรอาน 
ไดถูกตอง 

สนง.ปลัด 

            

 
 



134 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อาซูรอสัมพันธ เพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 

จัดกิจกรรมทาง
ศาสนารวมกัน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80  
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สามารถอนุรักษวัฒนธรรม
พ้ืนบานและประเพณีทาง
ศาสนา สรางความสามัคค ี
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

6 
 
 

สงเสริมการถือศลีอด                
เดือนรอมฎอน 
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาประเพณี 

จัดกิจกรรมการ
ถือศีลอดตาม
หลักศาสนา 

100,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับ
การสงเสริมการถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน 

สนง.ปลัด 

7 คาใชจายในพิธีทางศาสนา             
และประเพณีตางๆ  

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ
กิจกรรมดานศาสนา 
ประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

จัดกิจกรรมตางๆ 
ตามวันสําคัญ
ของประเพณี  
พิธีทางศาสนา 

30,000 
 

30,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 

สามารถอนุรักษกิจกรรม
ทางศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นคงอยู
ย่ังยืน 

สนง.ปลัด 

8 สงเสริมสนับสนุน
ศิลปวฒันธรรมทองถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือสงเสริมและ
อนุรักษศิลปะ
ทองถิ่นใหย่ังยืน 

จัดกิจกรรม 
อนุรักษดาน
ศิลปวฒันธรรม
ทองถิ่น 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
ศิลปวฒันธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
สงเสริม อนุรักษ 

ศิลปวฒันธรรมทองถิ่น 
คงอยูย่ังยืน 

สนง.ปลัด 

9 
 

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 
 

เพ่ือเปนการอนุรักษ               
สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

จัดกิจกรรม
ถายทอดความรู
ดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 
ไดรับการเรียนรู
ดานภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษอยางย่ังยืน 

สนง.ปลัด 

10 อนุรักษวัฒนธรรม 
 

เพ่ือเปนการสืบสาน
สงเสริมอนุรักษ และ
ฟนฟูมรดกทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดกิจกรรมตางๆ 
สงเสริมและ 
อนุรักษ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

40,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70 
วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับ 
สงเสริมและ
อนุรักษ 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
ไดสืบสานสงเสริมอนุรักษ 
และฟนฟูมรดกทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

สนง.ปลัด 

 
 



135 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ประกวดและแขงขันวาว 
ประจําป  
 

เพ่ือเปนการสงเสริม
และอนุรักษประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 

จัดกิจกรรม 
สงเสริมและ
อนุรักษประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

15,000 
 

20,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 70  
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ยังคงอยู 

สงเสริมอนุรักษ 
ประเพณีของคน 
ในชุมชน 

สนง.ปลัด 

12 สนับสนุนชุดการแสดง          
สิละมะโยง 

เพ่ือสงเสริมอนุรักษ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

จัดกิจกรรมตางๆ 
และอนุรักษ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

60,000 60,000 - - - รอยละ 70  
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ยังคงอยู 

วัฒนธรรมทองถิ่นคงอยู
อยางย่ังยืน 

สนง.ปลัด 

13 
 

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด   
 
 

เพ่ือใหประชาชน 
ใชเวลาใหเกิด
ประโยชนหางไกล 
ยาเสพติด 

จัด.กิจกรรม
แขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ 
เชน ฟุตบอล 
ฯลฯ 

150,000 
 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ 
 

ลดปญหาการแพรระบาด
ของเยาเสพติดในพ้ืนที่ 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  13  โครงการ 665,000 760,000 725,000 725,000 725,000  

 
 



136 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กีฬาสานสัมพันธ สานฝน          
ครอบครัว 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของสถานบันครอบครัว 

จัดกิจกรรมแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว 
รอยละ 70  
เกิดความเข็ม
แข็ง สามคัคี  

สถาบันครอบครัว             
มีความเขมแข็ง อบอุน 

สนง.ปลัด 

2 
 

อบรมคณะทํางานศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนระดับ
หมูบาน 

เพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชน และ
ครอบครัว 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

10,000 
 

10,000 - - - ครอบครัว 
รอยละ 70 
เกิดความ 
เข็มแข็ง สามัคคี  

ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัวมคีวาม
เขมแข็ง 

สนง.ปลัด 

3 ปองกันและแกไขปญหาการ
ต้ังครรภกอนวัยอันควร 

เพ่ือเตรียมความพรอม
การต้ังครรภกอนถึงวัย 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
สามารถปองกัน
การต้ังครรภ
กอนวัยอันควร 

สามารถปองกันและ
แกไขปญหาการ 
ต้ังครรภกอนวัย 
อันควร 

สนง.ปลัด 

4 ปฏิรูปจิตวิญญาณเยาวชนคน             
รุนใหม  

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ใชมิติทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเปนหลัก         
ในการสรางภูมคิุมกัน
ใหแกตนเอง 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
นํามิติทาง
ศาสนาไป 
ปรับใชในชีวิต 
ประจําวัน 

เด็ก เยาวชนไดนํา
หลักธรรมของศาสนา 
มาใชในชวีิตประจําวัน 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            

 



137 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

ปฏิรูปผูปกครอง 
รุนใหมเขาใจ เยาวชน  

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชน พอ แม 
ผูปกครองไดเขาใจ 
รูเทากันพฤติกรรมลูก
และสื่อเทคโนโลยี
ปจจุบัน 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
สามารถเขาใจ
พฤติกรรมลูก
และรูเทาทัน 
เทคโนโลยี 

ประชาชนและ
ผูปกครองเขาใจ 
สื่อเทคโนโลยีปจจุบัน
และรูเทากัน          
เยาวชน 

สนง.ปลัด 

6 อบรมและศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูนํา
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของผูนํา
ชุมชน 

จัดอบรม ศึกษาดูงาน
แกผูนําชุมชน  
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 70 
ผูนําชุมชน 
มีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ผูนําชุมชน 
มีศักยภาพในการ 
ทํางานเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

7 สายใยรักจากแมสูลูก เพ่ือสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวใหเกิด           
ความรัก ความเขาใจ 

จัดอบรม และ 
จัดกิจกรรมตางๆ 
ใหแกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
สถาบัน
ครอบครัวมี
ความเขมแข็ง  

สถาบันครอบครัว             
มีความรัก ความอบอุน
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

8 
 
 

เย่ียมบาน เย่ียมใจ 
หวงใยสุขภาพผูสูงอายุ 
และผูพิการ  

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับผูสูงอายุและ              
ผูพิการ 

จัดกิจกรรมตางๆ 
สําหรับผูสูงอายุ  
ผูพิการ 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ผูสูงอายุ  
ผูพิการไดรับ
การดูแล  
เอาใจใส 

ผูสูงอายุและผูพิการ 
มีขวัญและกําลังใจ 
ในการดําเนินชีวิต 

สนง.ปลัด 

9 
 

พอเพียงนําหนา 
ชราสุขใจ ผูสูงวัย 
สุขภาพดี 
 

เพ่ือตระหนักในคุณคา 
และเห็นความสําคัญ
ของผูสูงอายุ  

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรูแกผูสูงอายุ
และกิจกรรมอ่ืนๆ 

100,000 
 
 

100,000 
 

120,000 120,000 120,000 รอยละ 70  
มีความรูดาน
ตางๆ เชน  
สุขภาพ 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
คุณคาของผูสูงอายุ 

สนง.ปลัด 

            
            
            

 



138 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 อบรมใหความรูสิทธิ
เด็กและเยาวชน             
ขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนมีความรู 
ดานสิทธิเด็ก เยาวชน 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความรูดานสิทธิ
เด็ก เยาวชน 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับสิทธ ิ
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

11 อบรมใหความรู
เก่ียวกับวินัยจราจร 

เพ่ือใหประชาชน  
เยาวชน มีความรู              
ที่ถูกตองเก่ียวกับวินัย
จราจร 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80
กลุมเปาหมาย
เขาใจวินัยจราจร 

ประชาชน เยาวชน            
มีความรูดานวินัยจราจร
และปฏิบัติตามกฎ
จราจรไดถูกตอง 

สนง.ปลัด 

12 
 
 
 
 

ครอบครัวสุขสันต               
ไรความรุนแรง 

เพ่ือใหความรูเรื่อง 
การลดความรุนแรง      
ในครอบครัว 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
เกิดความรัก  
ความเขาใจ  
ลดความรุนแรง 
ในครอบครัว 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องการ 
ลดความรุนแรง 
ในครอบครัว  

สนง.ปลัด 

13 อบรมใหความรูเรื่อง
สวัสดิการและการดูแล
สุขภาพแกผูสูงอายุ           
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส   

เพ่ือใหความรูเรื่อง
สวัสดิการและการ
ดูแลสุขภาพแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและ 
ผูดอยโอกาส 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส 

กลุมเปาหมายมีความรู
เรื่องสวัสดิการและเรื่อง
สุขภาพเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

14 สงเสริมสุขภาพสตรี ,             
ผูสูงอายุ, ผูพิการ 
 

เพ่ือดูแลสุขภาพสตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 

อบรมใหความรู  และ
ตรวจสุขภาพเบื้องตน
แกสตรี ผูสูงอายุ  
ผูพิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ               
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สนง.ปลัด 

            

 
 



139 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 อบรมใหความรู
เก่ียวกับการลดความ
รุนแรงในครอบครวั 

เพ่ือลดการกระทําที่
รุนแรงในครอบครวั 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 
ในตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย 
ทราบวิธีการลด
ความรุนแรง 

ความรุนแรง 
ในครอบครัวลดลง 

สนง.ปลัด 

16 ปนรัก ปนนํ้าใจ หวงใย
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ 
ผูดอยโอกาส  
 

เพ่ือเปนการดูแล  
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ 
ผูดอยโอกาสใหเกิด
ความอบอุนไมรูสึก
โดนทอดทิ้ง สงผลให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมตางๆ 
ใหแกกลุมเปาหมาย 

- 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีพึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
ไดรับการดูแลทางดาน
รางกายและจิตใจ 

สนง.ปลัด 

17 สงเสริมผูสูงอายุและ
สถาบันครอบครัว
ตําบลเกาะเปาะ  

เพ่ือสงเสริมใหความรู
แกกลุมเปาหมาย
เก่ียวกับสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมตางๆ 
ใหแกกลุมเปาหมาย 

- 40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเก่ียวกับ
สถาบันครอบครัว
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

18 สงเสริมและพัฒนา
กลุมอาชีพสตรีตําบล
เกาะเปาะ 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาใหเกิดการ  

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 30,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
นําความรูทีไ่ด 
ไปพัฒนากลุม 

สนง.ปลัด 

19 สงเสริมอาชีพ 
ดานการเกษตร 
ใหประชาชนตําบล 
เกาะเปาะ 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีอาชีพสรางรายได 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 20,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
มีอาชีพ มีรายได 
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

            

 
 
 



140 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 สงเสริมอาชีพใหกับ
เยาวชนตําบล 
เกาะเปาะ 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีอาชีพสรางรายได 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 30,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีความ 
พึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
มีอาชีพ มีรายได 
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

21 อบรมใหความรูเก่ียวกับ
การจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีความรูในการจัดต้ัง
โรงเรียนผูสูงอายุ 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

กลุมเปาหมาย 
มีความรู ความเขาใจ
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

22 การอบรมสงเสริม 
สุขภาพสตร ี
ตําบลเกาะเปาะ 
 

เพ่ือเสริมสราง 
ความรูในการ 
สงเสริมสุขภาพ 
สตรีในตําบล 
 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
มีความรู 
เรื่องการดูแล 
สุขภาพ 

สตรีตําบล 
เกาะเปาะมีความรู 
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยางถูกตอง 

สนง.ปลัด 

23 พัฒนาสตรีและเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว  
 

เพ่ือใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 
ในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ครอบครัวเกิดความ
เขมแข็ง 

สนง.ปลัด 

24 ปฏิรูปสื่อสังคมออนไลน
กลุมเด็กวัยรุน (เยาวชน) 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
ทราบถึงขอดี ขอเสีย
ของสื่อออนไลน 

จัดอบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- - 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70  
กลุมเปาหมาย 
ทราบขอดี ขอดี
ของสื่อออนไลน 

กลุมเปาหมายทราบ
ถึงขอดี ขอเสียของ
สื่อออนไลน 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
 รวม  24  โครงการ 490,000 745,000 865,000 865,000 865,000  

 



141 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เย่ียมบานผูดอยโอกาส เพ่ือสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับ
ผูดอยโอกาส 

ผูตกเกณฑขอมูล 
จปฐ. 

10,000 
 

10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย
ไดรับความ
ชวยเหลือ 

ผูดอยโอกาสไดรับการ        
ดูและมีขวัญกําลังใจ               
ในการดํารงชีวิต 

สนง.ปลัด 

2 พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สตรีหมาย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต
สตรีหมาย 

จัดอบรมใหความรู
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

30,000 30,000 - - - รอยละ 70 
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

สตรีหมายไดรับการ 
ดูแลและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  2  โครงการ 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000  

 



142 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางบันไดอาบนํ้า 
ริมคลองตุยง 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิต 

ดําเนินการกอสราง
บันได 

10,000 10,000 - - - รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ดํารงชีวิต 

กองชาง 

2 กอสรางศาลาพักรอน 
หมูที่ 1  

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

กวาง 4.00  เมตร         
ยาว  4.00 เมตร 

79,900 
 

79,900 300,000 - - รอยละ 80 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 

กองชาง 

3 กอสรางศาลาพักรอน 
หมูที่ 2 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน 

กวาง 4.00  เมตร         
ยาว  4.0 0เมตร 

79,900 
 

79,900 300,000 - - รอยละ 80 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 

กองชาง 

4 กอสรางอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เกาะเปาะ 

เพ่ือใหมีสถานที่ดูแล
พัฒนาการเด็กกอน               
วัยเรยีน 

กวาง  10  เมตร 
ยาว 17.20  เมตร 

2,300,000 
 

2,300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน 1 หลัง มีอาคารไวสําหรับดูแล
เด็กเล็ก ศพด. 

กองชาง 

5 ปรับปรุงศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก (ชั่วคราว) 

- เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ใหมีความปลอดภัย 
แกเด็กและให 
ถูกสุขลักษณะ 
ตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงสิ่งที่ชาํรุด 
ใหดีขึ้น 

280,000 280,000 300,000 300,000 300,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับ
ปรับปรุง 
ใหดีขึ้น 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย  

กองชาง 

            
            
            



143 
แบบ ผ. 02 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 กอสรางรั้วกูโบร เพ่ือเปนสัดสวน และ
ปองกันสัตวตางๆ 

ดําเนินการในพ้ืนที่ 
หมูที่ 2  และ  
หมูที่ 3 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 
ประชาชนม ี
ความพึง
พอใจ 

แสดงสัดสวนสถานที ่
ที่ชัดเจนและ 
ปองกันสัตวตางๆ ได 

กองชาง 

7 ซอมแซมบาน
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือใหประชาชน 
มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรง
มั่นคง 

ดําเนินการซอมแซม
บานผูดอยโอกาส 

20,000 
 

20,000 - - - รอยละ 80 
ผูดอยโอกาส
มีที่อยูอาศัย
ที่แข็งแรง 

ผูดอยโอกาส 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองชาง 

8 บานทองถิ่นประชารัฐ
รวมใจเทิดไทองคราชัน 
ราชินี 

- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และ 
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
- เพ่ือซอมแซมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูดอยโอกาส 
ผูยากไร ฯลฯ ใหมี
คุณภาพชีวิตดานที่อยู
อาศัยที่ดีขึ้น 

ดําเนินการซอมแซม
บานผูยากไร 

200,000 
 

200,000 
 

- - - รอยละ 80 
ผูยากไรมีที่
อยูอาศัยที่
แข็งแรง 

- อปท. ภาครัฐ  
ภาคประชาชนในพ้ืนที่
ไดสํานึกและให
ความสาํคญัตอสถาบัน
พระมหากษัตริยพรอม
รวมใจเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้งสองพระองค 
- คุณภาพชีวิต
ประชาชนผูดอยโอกาส 
ผูยากไร ฯลฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
ดานที่อยูอาศัยที่ดีขึ้น 

กองชาง 

9 ตอเติมอาคารกลุมสตรี เพ่ือขยายพ้ืนที่การรวม
กิจกรรม 

ดําเนินการตอเติม
อาคารของกลุมสตร ี

30,000 
 

30,000 
 

- - - รอยละ 70 
กลุมสตรี 
มีพ้ืนที่
ดําเนินการ
เพ่ิมขึ้น 

กลุมสตรีมีพ้ืนที่ในการ
รวมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 กอสรางลาน
อเนกประสงค 
บานมะพราวตนเดียว  
หมูที่ 2 

เพ่ือใชประโยชนใน
การทํากิจกรรม
รวมกัน 

พ้ืนที่  600 ม² 
หนา  0.10  ม. 

420,000 420,000 - - - รอยละ 80  
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีพ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน 

กองชาง 

11 กอสรางลาน
อเนกประสงค 
บานกอเปาะ  หมูที่ 2 

เพ่ือใชประโยชนใน
การทํากิจกรรม
รวมกัน 

พ้ืนที่  216 ม² 
หนา  0.10  ม. 

200,000 200,000 - - - รอยละ 80  
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีพ้ืนที่ในการ
ทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกัน 

กองชาง 

12 กอสรางหองนํ้าสาธารณะ 
 

เพ่ือใหประชาชนมี
หองนํ้าสาธารณะใช 

กอสรางหองนํ้า
สาธารณะแบบ  
4 หอง  ม.1
รายละเอียด 
ตามที่ อบต.กําหนด 

40,000 
 

500,000 
 

- - - รอยละ 80 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีหองนํ้า
สาธารณะใช 

กองชาง 

13 กอสรางอาคาร 
อเนกประสงค  

เพ่ือใชงาน และ 
จัดกิจกรรมตางๆ 

กวาง  12.00 เมตร 
ยาว  20.00 เมตร 

- - - 3,000,000 - รอยละ 80  
มีอาคาร
สําหรับจัดงาน 
จัดกิจกรรม 

ภาคประชาชน ภาค
ราชการมสีถานที ่
จัดงาน จัดกิจกรรม 

กองชาง 

14 กอสรางหองนํ้าสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมี
หองนํ้าสาธารณะใช 

กอสรางหองนํ้า
สาธารณะ แบบ  
1 หอง ขนาด  
กวาง 3  เมตร  
ยาว 3 เมตร  
ณ จุดตรวจประจํา
หมูบาน ม.1    

  300,000 -  รอยละ 90 
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

ประชาชนมีหองนํ้า 
สาธารณะใช 

กองชาง 

            
 รวม  14  โครงการ 3,759,800 4,219,800 4,300,000 6,400,000 3,400,000  
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.6 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คายเยาวชนปองกันยาเสพติด เพ่ือละลายพฤติกรรม
และปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที ่

อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 

100,000 
 

100,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
รูวิธีการ
ปองกันการ
ติดและแพร
ระบาดของ 
ยาเสพติด 

ลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด 
ในพ้ืนที่ 

สนง.ปลัด 

2 อบรมใหความรูเพ่ือปองกัน       
ยาเสพติด 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือปองกันการระบาด
ของยาเสพติด  

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
มีวิธีปองกัน
ตนเองให
หางไกลจาก
ยาเสพติด 

ลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด 
ในพ้ืนที่ 

สนง.ปลัด 

3 บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
ตามหลักศาสนา 

เพ่ือใหผูติดยาเสพติด
ไดรับการบําบัด 
โดยใชหลักศาสนา 

อบรม-ใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 60 
สามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ตนเองได 

ผูติดยาเสพติดไดรับ
การบําบัดตามหลัก
ศาสนา 

สนง.ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 รณรงคปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด 

เพ่ือรณรงคและ 
สรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการ
ปองกันและแกไข 
ยาเสพติด 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
รูวิธีปองกัน
ตนเองใหหางไกล 
ยาเสพติด 

ประชาชนมีจิตสํานึก 
ที่ดีและสามารถ 
ลดการแพรระบาด 
ของยาเสพติดได 

สนง.ปลัด 

5 สรางภูมิคุมกันยาเสพติด                  
ในเยาวชนกลุมเสี่ยง 

เพ่ือสรางภูมิคุมกัน
เก่ียวกับยาเสพติด
ใหกับเยาวชน 
ในกลุมเสี่ยง 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
เกิดภูมิคุมกัน 
ในการปองกัน
ตนเองใหหางไกล
จากยาเสพติด 

เยาวชนมีภูมิคุมกันและ
หางไกลยาเสพติด 

สนง.ปลัด 

6 แขงขันกีฬาพ้ืนบาน 
ตานยาเสพติด 

เพ่ือใหประชาชน 
หันมาสนใจกีฬา
หางไกล 
จากยาเสพติด 

จัดแขงกีฬาพ้ืนบาน
ชนิดตางๆ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความพึงพอใจ 

ลดปญหาการแพร
ระบาดของยาเสพติด 

สนง.ปลัด 

7 รณรงคและปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดตอ 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือลดการระบาด 
ของโรคติดตอชนิด
ตางๆ 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70  
ประชาชนทราบ
วิธีปองกันตนเอง
จากโรคติดตอ 

การระบาดของ
โรคติดตอในพ้ืนที่ลดลง 

สนง.ปลัด 

8 รณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือใหประชาชน 
มีความรูและตระหนัก             
ถึงอันตรายจาก
ไขเลือดออก 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70  
ประชาชนทราบ
วิธีปองกันตนเอง
จากโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนมีความรู  
และตระหนักถึง
อันตรายจาก
ไขเลือดออก 

สนง.ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อบรมใหความรูเรื่องเอดส
และโรคติดตอ 

เพ่ือใหประชาชน 
มีความรูเก่ียวกับ 
โรคเอดสและ
โรคติดตอ 

จัดอบรมใหความรูแก
เด็ก เยาวชน กลุมสตรี 
อสม. และประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
ทราบวิธีการ
ปองกันตนเอง
จากโรคเอดส 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องโรคเอดส 

สนง.ปลัด 

10 สนับสนุนวัคซีนพรอมฉีด
ใหสัตวเลี้ยง 
(แผนชุมชน ม.1 - ม.3) 

เพ่ือปองกันโรค 
ในสัตวเลี้ยง 

ดําเนินการฉีดวัคซีน
ใหกับสัตวเลี้ยงของ
ประชาชน 

5,000 5,000 - - - รอยละ 70 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
และสัตวเลี้ยงมี
ภูมิคุมกัน 

สัตวเลี้ยงมีภูมิคุนกัน 
โรคตางๆ 

สนง.ปลัด 

11 สัตวปลอดโรค  
คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาโรคพิษสุนัขบา 
ที่อาจสงผลกระทบ 
มาสูคน 

จัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ อบรม
ใหความรูในการปองกัน
และการฉีดวคัซีน 
เพ่ือปองกันโรค 
ใหแกแมวในตําบล   

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 แมว
ในตําบลไดรับ 
วัคซีนปองกันโรค 

ประชาชนในตําบล 
มีการปองกันรูและ 
เขาการแกปญหา 
ที่ถูกตอง 

สนง.ปลัด 

12 การอบรมสงเสริมสุขภาพ 
สตรีตําบลเกาะเปาะ 
 

เพ่ือเสริมสรางความรู 
ในการสงเสริมสุขภาพ
สตรีในตําบล 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 
 

30,000 - 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 

รอยละ 80 
สตรีในตําบล
เกาะเปาะไดรับ 
ความรูเรื่อง
สุขภาพ 

สตรีไดรับความรูและ
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพ 
 
 

สนง.ปลัด 

13 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 1  
บานเกาะเปาะเหนือ 
 

เพ่ือใหความรู 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูดาน
สุขภาพ 

กลุมเปาหมายมีความรู
เรื่องสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

กม. หมูที่ 1 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมูบาน หมูที่ 2 
บานเกาะใต 
 

เพ่ือใหความรู 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูดาน
สุขภาพ 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องสุขภาพ
เพ่ิมขึ้น 

กม. หมูที่ 2 

15 อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมูบาน หมูที่ 3 
บานใหม 
 

เพ่ือใหความรู 
เรื่องสุขภาพ 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูดาน
สุขภาพ 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องสุขภาพ
เพ่ิมขึ้น 

กม. หมูที่ 3 

16 ควบคุมโรคขาดสาร  
ไอโอดีนของสมเด็จ             
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
สารอาหารไอโอดีน 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
กลุมเปาหมาย 
ไดรับความรู 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูและ 
เขาใจเรื่องการขาด
สารอาหารไอโอดีน
เพ่ิมขึ้น 
 

สนง.ปลัด 

17 ควบคุมโรคมาลาเรีย  
ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและการ
ควบคุมโรคมาลาเรีย 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
กลุมเปาหมาย 
ไดรับความรู 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูโรคเก่ียวกับ
โรคมาลาเรียเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            



 
149 

แบบ ผ. 02 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมาร ีกรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการการตรวจ
โรคและไดรับ
คําแนะนําในการ
ปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บปวย 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70
กลุมเปาหมาย 
ไดรับความรู 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูในการ 
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการ
เจ็บปวย 

สนง.ปลัด 

19 อบรมใหความรูผูปกครอง
เด็กปฐมวัย เรื่องวัคซีน
ปองกันโรค 
 

เพ่ือใหความรู 
แกผูปกครองเรื่อง 
วัคซีนสามารถปองกัน
โรคได 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 15,000 
 

15,000 15,000 15,000 รอยละ 70
กลุมเปาหมาย 
ไดรับความรู 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องวคัซีน
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

20 สงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคที่เกิด 
จากการประกอบอาชีพ 
ทําสวนยางพารา 

เพ่ือลดจํานวน
แรงงานนอกระบบ 
ที่เจ็บปวยจากการ 
ประกอบอาชีพ 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- - 50,000 - - รอยละ 80 
ของแรงงาน 
นอกระบบ 
เจ็บปวยนอยลง 

กลุมประกอบอาชีพ
การทําสวนยาง 
เกิดการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมเพ่ือลด 
ความเสี่ยงในการ 
ประกอบอาชีพ 

สนง.ปลัด 

21 สงเสริมการลดใชสารเคม ี
ในกลุมเกษตรกรบานใหม 
ม. 3 ตําบลเกาะเปาะ 

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและลดใช 
สารเคม ี

อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 

- - 50,000 - - รอยละ 80 
ของกลุม
เกษตรกรใช 
สารเคมีลดลง 
 

เกตรกรมีความรู 
เก่ียวกับโทษของการ 
ใชสารเคมีมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
 รวม  21 โครงการ 495,000 520,000 805,000 705,000 705,000  



 
150 

แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหบุคลากร เจาหนาที่
พนักงาน ผูบริหาร 
สมาชิก  ในการ
ปฏิบัติงานรองรับการ
เขาสูอาเซียน 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

50,000 
 

50,000 - - - รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความพรอม 
ในการเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 

บุคลากร เจาหนาที่
พนักงาน ผูบริหาร 
สมาชิก มีความพรอม            
ในการปฏิบัติงานเขา 
สูอาเซียน 

สนง.ปลัด 

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



 

151 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ    
3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุ 

จายเบี้ยยังชีพ 
ใหผูสูงอายุใน
ตําบลเกาะเปาะ 

2,058,000 
 

2,058,000 2,300,000 2,500,000 2,800,000 รอยละ 100 
ผูสูงอายุไดรับ
สวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุไดรับการ
ชวยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 
 

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ เพ่ือชวยเหลือ 
ผูพิการ 

จายเบี้ยยังชีพ 
ใหผูพิการในตําบล
เกาะเปาะ 

499,200 
 

499,200 530,000 570,000 620,000 รอยละ 100  
ผูพิการไดรับ
สวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผูพิการไดรับการ
ชวยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือเปนกองทุนรวม 
ในการดูแลสุขภาพ 

อบต.จายเงิน
สมทบเขา สป.สช.  

70,000 
 

70,000 80,000 90,000 100,000 รอยละ 100  
ผูที่เก่ียวของ
ไดรับการดูแล 
สวัสดิการ 
ดานสุขภาพ 

ประชาชนมีกองทุน
สําหรับประกันสขุภาพ
ของตนเอง 

สนง.ปลัด 

4 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือชวยเหลือ 
ปวยเอดส 

จายเบี้ยยังชีพ 
ใหผูปวยเอดส 
ในตําบล 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละ 100 
ผูปวยเอดส 
ไดรับสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ 

ผูปวยเอดสไดรับการ
ชวยเหลือและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือใหความ
คุมครองแกลูกจาง 

จายเงินทดแทน
ใหแกลูกจาง 
ที่ประสบเหตุ 

- - 2,500 2,500 2,500 รอยละ 100 
ลูกจางไดรับเงิน
ทดแทน 

ลูกจางไดรับการดูแล
และชวยเหลือ 

สนง.ปลัด 

            
 รวม 5  โครงการ 2,633,200 2,633,200 2,918,500 3,168,500 3,528,500  



 



152 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 3 การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยังยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ทองถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ 
รักษพ้ืนที่สีเขียว 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม รวมปลูกปาเฉลิม 
พระพระเกียรติเน่ือง 
ในวันสําคัญ 

5,000 
 

5,000 20,000 20,000 20,000 ในตําบล 
มีจํานวนพ้ืนที่ 
ปาไมเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 50 

ประชาชนไดรวมเฉลิม
พระเกียรติและ             
แสดงความจงรักภักดี 
และมีพ้ืนที่ปาไม
เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 วั น ป ลู ก ต น ไ ม ป ร ะ จํ า ป
แหงชาติ 
(แผนชุมชน ม.1 – ม.3) 

เพ่ือเพ่ิมทรัพยากร                 
ปาไมในพ้ืนที่ 

สวนราชการในตําบล 
ภาคประชาชนรวมกัน
ปลูกตนไม 

15,000 
 

15,000 20,000 20,000 20,000 ในตําบล 
มีจํานวนพ้ืนที่ 
ปาไมเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 50 

มีทรัพยากรปาไม 
ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

3 รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน เพ่ือรักษาธรรมชาติ 
ใหคงอยูอยางยังยืน 
 

จัดกิจกรรมปลูกตนไม  
ดูแลรักษาธรรมชาติ 
ที่มีอยู 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 60
ประชาชน 
ใหความรวมมือ
อนุรักษนํ้า ปา 
แผนดิน  

ประชาชนไดรวม
อนุรักษนํ้า ปา  
อยางยังยืน 

สนง.ปลัด 

4 ประชารวมใจ สรางความ
ปลอดภัยพัฒนาสองขางทาง 

เพ่ือสรางความปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
 

รวมพัฒนา 
ตัดหญา ถางปาสอง
ขางทางถนน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80  
สองขางทาง 
มีความสวยงาม
และปลอดภัย 

ประชาชนในตําบล- 
เกาะเปาะ มีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทางคมนาคม 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            

 



153 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหลงนํ้า 

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวม 
 

ขุดลอกคลอง  
ขุดลอกผักตบชวา 
วัชพืชในแหลงนํ้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
สามารถแกไข
ปญหานํ้าทวม
ขังได 

สามารถแกไขปญหา 
นํ้าทวมได 

สนง.ปลัด 

6 อบรมใหความรูและการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่
ตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม 

อบรมใหความรู
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 30,000 - - - รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
ตระหนักถึง
สําคัญในการ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

ผูเขารับการอบรม
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม 

สนง.ปลัด 

7 อนุรักษธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที ่
ไดมีสวนรวมในการอนุรักษ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เยาวชน , อถล.
ประชาชนทั่วไป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 60
กลุมเปาหมาย
มีสวนรวม 
ในการทํา
กิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนที 
มีสวนรวมในการ
อนุรักษธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

สนง.ปลัด 

8 อนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เพ่ืออนุรักษพันธุพืชที่หายาก อบรมใหความรู 
และคนหาพันธุพืช 
หายาก 

- - 30,000 30,000 30,000 รอยละ 50 
ทุกภาคสวน
รวมกันคนหา
พันธุพืช 
ที่หายาก 

พันธุพืชหายากไดรับ
อนุรักษ 

สนง.ปลัด 

9 อบรมอาสาสมคัรทองถิ่น 
รักษโลก  

เพ่ือปกปองและรักษา 
สิ่งแวดลอม 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 
 

- - 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย
ไดรับความรู
การปกปอง
รักษา
สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมไดรับการ
รักษา ปกปอง 

สนง.ปลัด 

 รวม  9  โครงการ 140,000 140,000 190,000 190,000 190,000  



154 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพย ากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่  3 การพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยังยืน 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การลดและคดัแยก 
ขยะมูลฝอย 

เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ อบรมใหความรูการ
คัดคัดแยกขยะแก
กลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 80ผูเขารับ
การอบรมสามารถ
คัดแยกขยะได 

สามารถลดจํานวน
ปริมาณขยะมูลฝอย 

สนง.ปลัด 

2 สงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
ณ แหลงกําเนิด 

เพ่ือใหประชาชน 
มีสวนรวมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

อบรมใหความรูและ
สรางความตระหนัก  
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยใหกับประชาชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 80
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการ
จัดการขยะ 

ประชาชนมีสวนรวม              
ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

สนง.ปลัด 

3 องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นปลอดโฟม 

เพ่ือใหประชาชน 
ลดการใชโฟม 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละ 80     
กลุมเปาหมายเกิด
ความตระหนักและ
ลดการใชโฟม 

สามารถลดการใชโฟม 
และลดปริมาณขยะ               

สนง.ปลัด 

4 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง                 
ริมคลองตุยง 

เพ่ือปองกันนํ้าเซาะตลิ่ง 
และแกไขปญหานํ้าทวม 

ริมคลองตุยง                  
หมูที่ 1 – หมูที่ 3 

500,000 
 

500,000 
 

- - - รอยละ 80 
สามารถปองกันนํ้า
เซาะตลิ่งและแกไข
ปญหานํ้าทวม 

สามารถปองกันนํ้า 
เซาะตลิ่งและแกไข
ปญหานํ้าทวมได 

กองชาง 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ธนาคารขยะ เพ่ือใหประชาชน 
มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมแกไขปญหา
ขยะของชุมชน และ
เสริมสรางจิตสํานึก 
ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

อบรมใหความรูเก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ  และ
จัดต้ังธนาคารขยะ   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70
ประชาชน 
มีสวนรวมในการ              
คัดแยกขยะ             

สามารถลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย และ 
สรางรายไดใหกับ
ประชาชนได 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  5  โครงการ 590,000 590,000 110,000 110,000 110,000  

 



 
 
 

156 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการเช่ือมโยงเมืองสูนานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่  4  การพัฒนาดานสังคม และความม่ันคง  
5.  ยุทธศาสตรการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว    
5.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดสงนักกีฬา/บุคคล 
เขารวมกิจกรรม หรือ
แขงขันในรายการตาง ๆ 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬา  
และใชเวลาวาง 
ไดเกิดประโยชน 

จัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน กีฬา
รายการตางๆ 

30,000 
 

30,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 90               
มีความสามัคคี
และพัฒนาทักษะ 
ของนักกีฬา 

นักกีฬามีทักษะ
ทางดานกีฬาเพ่ิมขึ้น
และมีความสามคัค ี
ใชเวลาวางไดเกิด
ประโยชน 

สนง.ปลัด 

2 โครงการกีฬาสัมพันธ  
อปท.หนองจิก 

เพ่ือสรางความสามคัคี
ในการทํากิจกรรม
สันทนาการรวมกัน 

จัดแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ 

20,000 
 

20,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 
กลุมเปาหมาย 
เกิดความสามคัคี
และไดทํากิจกรรม
รวมกัน 

เกิดความสามคัคี  สนง.ปลัด 

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

เพ่ือใหประชาชน 
มีสถานที่ออกกําลังกาย 
ใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน 

กอสรางลานกีฬา
ประจําหมูบาน 

100,000 
 

100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 
ประชาชน 
มีสถานที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกายและ 
ใชเวลาวางไดเกิด
ประโยชน 

กองชาง 

4 กอสรางสนามเด็กเลน 
ประจําตําบล 

เพ่ือใหเด็กไดมีสถานที่
ออกกําลังกาย 

กอสรางสนามเด็ก
เลนประจําหมูบาน 

100,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 
เด็กมีสถานที่ออก
กําลังกาย 

เด็กมีสถานที่               
ออกกําลังกาย 

กองชาง 

            
            
            

 
 



157 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงสนามฟุตซอล เพ่ือสงเสริมการ
ออกกําลังกาย 

- กอสรางตาขาย     
ก้ันรอบสนาม 
- กอสรางหลังคา
คลุมสนาม 
- ปรับปรุงพ้ืนสนาม 

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

ประชาชนมีสถานที่             
ออกกําลังกาย 

กองชาง 

6 สรางลานกีฬาและ 
อุปกรณกีฬา หมูที่ 3 
 

เพ่ือใหประชาชนได
ออกกําลังกาย 

จัดหาซื้อที่เพ่ือสราง
ลานกีฬาในหมูบาน 
พรอมอุปกรณกีฬา 

- 500,000 - - - รอยละ 90  
ประชาชนเกิด
ความพอใจ 

ประชาชนมีลาน 
กีฬาสาํหรับออก
กําลังกาย 

กองชาง 
(ไทยนิยมฯ) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  6  โครงการ 2,750,000 3,250,000 4,570,000 4,570,000 4,570,000  
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม และความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี     
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมเพ่ิมความรูเก่ียวกับ  
พรบ. และกฎหมายที่เก่ียวของ
กับ อบต. 

เพ่ือใหพนักงาน 
มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ พรบ.และ
กฎหมายตางๆ 

จัดอบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย
เขาใจเก่ียวกับ 
พรบ.และ
กฎหมายตางๆ 

พนักงานมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมาย อบต.เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

2 คาตอบแทนเปนกรณีพิเศษ 
(โบนัส) 

เพ่ือเปนคาตอบแทน
กรณีพิเศษแกพนักงาน 
ลูกจาง 

จายเปนคาตอบแทน
ใหแกพนักงาน 
ลูกจาง  
อบต.เกาะเปาะ 

315,000 
 

337,000 
 

390,000 440,000 520,000 พนักงาน ลูกจาง 
ไดรับขวัญและ
กําลังใจ 

พนักงาน ลูกจาง                 
มีขวัญและกําลังใจ 

สนง.ปลัด 
กองคลัง            
กองชาง 

3 อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร 
สมาชิก สภา อบต. พนักงาน
สวนตําบลและผูที่ เ ก่ียวของ 
ของ อบต.เกาะเปาะ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ก า ร ทํ า ง า น  ข อ ง
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบลและ 
ผูที่เก่ียวของ 

อบรมใหความรู และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 
ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
สวนตําบลและ 
ผูที่เก่ียวของมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ผู บ ริ ห า ร  สม าชิ ก 
สภา อบต. พนักงาน
สวนตําบลและ 
ผูที่เก่ียวของ  
มีศั กยภาพในการ
ทํางานเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 อบรมใหความรูพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสาร 

เพื่อเปนการสงเสริม
ความรูใหประชาชน 
ผูบริหาร สมาชิกสภาและ
บุคลากร อบต. เก่ียวกับ 
พรบ.ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ  

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย 
มีความรูเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน ผูบรหิาร 
สมาชิกสภา บคุลากร                
มีความรู ความเขาใจ         
เรื่อง พรบ.ขอมูล
ขาวสารเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

            

 



159 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ                
การปฏิบติังานและประโยชน
สุขของประชาชน 

เพ่ือสรางจิตสํานึก             
ในการปฏิบัติหนาที่          
ของบุคลากร 

จัดอบรมใหความรู
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมแก
กลุมเปาหมาย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย 
มีจิตสํานึก 
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

บุคลากรมีจิตสาํนึกที่ดี           
ในการปฏิบัติหนาที ่

สนง.ปลัด 

6 คาใชจายในการจัดการ 
เลือกต้ัง 

เพ่ือสรรหา  
นายก อบต. และ 
สมาชิกสภา อบต. 

ดําเนินการเลือกต้ัง 
ในพ้ืนที่ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ไดจํานวนนายก 
อบต. และ
สมาชิกสภา 
อบต. ตามที่
กําหนด 

นายก อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. 
ครบตามจํานวน 
ที่กําหนด 

สนง.ปลัด 

7 จัดทําประกันภัยรถราชการ เพ่ือคุมครองผูขับขี่ 
และผูโดยสาร 

จัดทําประกันภัย
รถยนตราชการ 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

1 ครั้ง/ป ผูขับขี่ ผูโดยสารไดรับ
การคุมครอง 

สนง.ปลัด 

            
8 สงเสริมคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
อบต.เกาะเปาะ 

เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
และความโปรงใส 
ในการปฏิบัติงาน 

อบรมใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 
กลุมเปาหมาย 
มีคุณธรรม  
มีความโปรงใส 
ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหนวยงาน 
มีคุณธรรม ในการ  
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สนง.ปลัด 

9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 

เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
และแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตางๆ  
เชน ตกแตงสถานที่ 
จัดซุม ประดับธง 
ประดับผา ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค  
รอยละ 90 

สถาบัน
พระมหากษัตริยเกิด
ความเขมแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            



160 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน                   
ขององคการบริหาร 
สวนตําบลเกาะเปาะ 
 

เพ่ือแสดงผล 
การดําเนินงาน 
ในรอบปที่ผานมา 
ใหประชาชนทราบ 

จัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ 
ผลการดําเนินงาน
ที่ผานมา 
ใหประชาชน
ทราบ 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
ประชาชนทราบ
ผลการ
ดําเนินงาน 
ที่ผานมา 

ประชาชนไดทราบ          
การดําเนินงาน 
ในรอบปของ อบต. 

สนง.ปลัด 

11 เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม
มหาราช วันพอแหงชาติ  

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตางๆ  
เชน จัดซุม   
ประดับธง 
ประดับผา ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 90 

สถาบัน
พระมหากษัตริยเกิด
ความเขมแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

12 จัดกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี ตอสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

เพ่ือเปนการแสดง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี 

10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ดําเนินการ 
จัดกิจกรรม
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
รอยละ 80 

สถาบัน
พระมหากษัตริยและ
สถาบันชาติเขมแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

13 จัดงาน จัดรัฐพิธี และ 
วันสําคัญตางๆ 

เพ่ือแสดงออก 
ถึงความพรอม  
และใหความสาํคญั
ของงานรัฐพิธี  
และวันสําคัญตางๆ 

จัดงาน  
จัดกิจกรรม  
รัฐพิธี และ 
วันสําคัญ 
ของรัฐบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค  
รอยละ 80 

กิจกรรมตางๆ สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 
 

สนง.ปลัด 

14 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม               

เพ่ือปรับปรุงสภาพ         
ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมภายใน
และภายนอกอบต.
เกาะเปาะ 

ปรับปรุงสถานที่
ภายในและ
ภายนอก 
อบต.เกาะเปาะ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 70  
ภูมิทัศนรอบๆ
ภายในและ
ภายนอก อบต.
เกาะเปาะ 
สวยงาม 

ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมของ อบต.
เกาะเปาะ      มีความ
สวยงาม 

สนง.ปลัด 



 
161 

แบบ ผ. 02 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปกปองสถาบนัของชาติ
เพ่ือสรางความปรองดอง
และความสมานฉันท 
 

เพ่ือเสริมสราง 
ความปรองดอง  
ความสมานฉันทและ
ปกปองสถานบัน 
ของชาติ 
 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 15,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย 
มีความเขาใจ 
การปกปอง 
สถาบันของชาติ 
 

ประชาชนเกิด 
ความปรองดอง 
สมานฉันท และ 
มีความรักพรอม
ปกปองสถาบัน 
ของชาติ 

สนง.ปลัด 

16 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 10) 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตางๆ  
เชน จัดซุม   
ประดับธง 
ประดับผา ฯลฯ 

- - 15,000 15,000 15,000 รอยละ 90
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค  

สถาบัน
พระมหากษัตริย 
เกิดความเขมแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

17 เฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  
 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จัดกิจกรรมตางๆ  
เชน จัดซุม   
ประดับธง 
ประดับผา ฯลฯ 

- - 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

รอยละ 90
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค  

สถาบัน
พระมหากษัตริย 
เกิดความเขมแข็ง 
ประชาชนมีความ
จงรักภักดี 

สนง.ปลัด 

18 ปรับปรุงหองทํางานนายก เพื่อปรับปรุงสภาพหอง
ทํางานใหดีขึ้น สวยงาม 

ปรับปรุงผนัง
ภายใน , พื้น , 
ฝาเพดา พรอม
ไฟฟาภายใน 

- - 220,000 - - มีหองทํางาน
สภาพพรอมใชงาน 
 

หองทํางานมีสภาพ
สวยงามพรอมทํางาน 

กองชาง 

            
            
            
            

 



162 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม และความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี     
6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการจัดเก็บรายได 

พ้ืนที่ หมูที่ 1 –  
หมูที่ 3 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รอยละ 100 
สามารถทราบ
พ้ืนที่ที่ตอง 
จัดเก็บภาษี 

การจัดเก็บรายได 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  19  โครงการ 1,380,000 1,417,000 1,765,000 1,595,000 1,375,000  

 



163 
แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม และความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี    
6.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 วันทองถิ่นไทย เพ่ือรําลึกถึงการกอต้ัง
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

จัดกิจกรรม             
สันทนาการ           
แขงขันกีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80  
ไดรวมกิจกรรม
มีความสามัคค ี

เกิดความสามคัค ี
ในองคกร                 

สนง.ปลัด 

2 อบต.เคลื่อนที่พบพ่ีนอง
ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การบริการอยางทั่วถึง
ทุกกลุมวัย 

จัดกิจกรรม 
ใหบริการประชาชน
และการประสาน
ตางๆ เชิงรุก 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวก  ในการรับ
บริการอยางทั่วถึง 

สนง.ปลัด 

3 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
สูการพัฒนาทองถิ่น 
 

เพ่ือรับฟงปญหา  
ความคิดเห็น 
ของประชาชน              

จัดเวทีประชาคม
เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

30,000 
 

30,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 60 
ประชาชน 
มีสวนรวม 
ในการ
ประชาคม  

ปญหา ความตองการ
ของประชาชนไดรับ
การแกไข 

สนง.ปลัด 

4 ติดต้ังเสียงไรสาย เพ่ือประชาชนสัมพันธ
ขาวสารตางๆของ อบต. 
และหนวยงานราชการ 

จํานวน  10  จุด 200,000 
 

200,000 
 

- 1,000,000 - รอยละ 90 
ประชาชน 
ไดรับทราบ
ขาวสารรวดเร็ว 

ประชาชนรูขาวสาร
ทันทวงท ี

สนง.ปลัด 

5 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน                     
ตําบลเกาะเปาะ 

เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ภายในตําบล 

ลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐาน 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

รอยละ 70 
ไดรับขอมูลเปน
ปจจุบัน 

ไดรับขอมูลพ้ืนฐาน 
เปนปจจุบัน 

สนง.ปลัด 

            

 
 



164 
แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดกิจกรรม จัดงาน จัดบอรด 
และจัดนิทรรศการตางๆ 

เพ่ือประชาสัมพันธ
กิจกรรม อบต. 

จัดกิจกรรมตางๆ 
ตามความสาํคญั
และตามหนังสือ 
สั่งการ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

รอยละ 80
ดําเนินการ 
จัดกิจกรรตางๆ 
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค  

ไดเผยแพรกิจกรรม 
ของ อบต. 

สนง.ปลัด 

7 สงเสริมการมีสวนรวมของเด็ก
และเยาวชนในดาน
ประชาธิปไตย 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีสวนรวมดาน
ประชาธิปไตย 

อบรมใหความรู 10,000 
 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

รอยละ 70 
เด็ก เยาวชน 
มีความรู และ 
มีสวนรวม 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู  ในการมีสวน
รวมดานประชาธิปไตย
มากขึ้น 

สนง.ปลัด 

8 กิจกรรมเน่ืองในโอกาส           
ครบรอบ  100  ป                
ธงชาติไทย 

เพ่ือสรางความภาคภูมิใจ
ของคนในชาติ และนอม
รําลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ที่ทรงพระราชทานธง
ไตรรงคเปนธงชาติไทย 

- จัดอบรมให

ความรูแก

กลุมเปาหมาย 

- จัดนิทรรศการ 

ใหความรู 

20,000 20,000 - - - รอยละ 70 
กลุมเปาหมาย
ทราบถึงความ
เปนมาของ 
ธงชาติไทย 

กลุมเปาหมาย 
ไดรับรูถึงความเปนมา
ของธงชาติไทย และได
รําลึกถึงรัชกาลที่ 6  
ผูซึ่งพระราชทาน 
ธงไตรธงค 

 

9 บําเพ็ญประโยชนอาสาทําดี 
 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที ่
มีจิตอาสาไดรวมทํา 
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 

กลุมเปาหมาย

รวมกันบําเพ็ญ

ประโยชน 

ในพ้ืนท่ี 

และนอกพ้ืนท่ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
เขารวมกิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 
มีจิตอาสา 
เกิดจิตสํานัก 
ในการรวมกิจกรรม
บาํเพ็ญประโยชน 

สํานักปลัด 

            
            
            
            
 รวม  9  โครงการ 465,000 465,000 265,000 1,265,000 265,000  
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แบบ ผ. 02 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม และความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่ดี    
6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางโรงจอดรถ  
(หลัง อบต.) 

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับขาราชการ 
พนักงาน เจาหนาที่ และ
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ 

กวาง  6.50  เมตร 
ยาว  10.00  เมตร 

255,000  - - - รอยละ 70 
มีที่จอดรถ 
ไวบริการ
ประชาชน 
พนักงาน 
เจาหนาที ่

มีที่จอดรถเพียงพอ
สําหรับผูมาติดตอ
ราชการ รวมถึง
พนักงาน เจาหนาที่ 

กองชาง 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            
            
            
            
            
 จํานวน  1  โครงการ 255,000 - - - -  
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แบบ ผ. 02 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการเช่ือมโยงเมืองสูนานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดปตตานี ที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง 
7.  ยุทธศาสตรสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝกอบรมอาสาสมคัรปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

เพ่ือเตรียมพรอม 
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้น 

สงกลุมเปาหมาย
เขาอบรมเพ่ือ
เตรียมความพรอม 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 
กลุมเปาหมาย
มีความพรอม
ในการปองกัน
และบรรเทา
ความเดือน
รอนของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรับการ
บรรเทาความเดือดรอน
อยางทันทวงที 

สนง.ปลัด 

2 ทบทวนอาสาสมคัรปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 

เพ่ือเตรียมพรอม 
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้น 

สงกลุมเปาหมาย
เขาอบรมเพ่ือ
เตรียมความพรอม 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 
กลุมเปาหมาย
มีความพรอม
ในการปองกัน
และบรรเทา
ความเดือน
รอนของ
ประชาชน 

ประชาชนไดรับการ
บรรเทาความเดือดรอน
อยางทันทวงที 

สนง.ปลัด 
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แบบ ผ. 02 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ 
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รวมใจสรางความปลอดภัย
ทางนํ้า 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีความรู ความเขาใจ
และมีวิธีปองกันตนเอง 
บุตรหลาน เด็กเล็ก 
ใหปลอดภัยจากภัย
ทางนํ้า 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูดาน
ความปลอดภัย
ทางนํา 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องความ
ปลอดภัยทางนํ้าเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

4 ปองกันอัคคีภัย 
ในครัวเรือน 
 

เพ่ือใหกลุมเปาหมาย 
มีความรู ความเขาใจ
และมีวิธีปองกัน
อัคคีภัย 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูและวิธี
ปองกันอัคคีภัย 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูเรื่องวิธีปองกัน
อัคคีภัยเพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

5 สงเสริมความรูเก่ียวกับภัยและ
การปองกันภัยแกประชาชน 
 

เพ่ือใหความรูแก
กลุมเปาหมาย 
ในเรื่องภัยตางๆ  
และเตรียมรับ 
การปองกันภัยได 

อบรมใหความรู 
แกกลุมเปาหมาย 

- 
 

25,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80  
กลุมเปาหมาย 
มีความรูและ 
วิธีปองกันภัย
ตางๆ 

กลุมเปาหมาย 
มีความรูและมีวิธีเตรียม
รับภัยตางๆ เพ่ิมขึ้น 

สนง.ปลัด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
 รวม  5  โครงการ 200,000 275,000 290,000 290,000 290,000  
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