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ค าน า 
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ตาชี ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนพัฒนาชุมชนและ
นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา ความต้องการของประชาชนให้ท้องถิ่น 
สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เพ่ือนาไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบกสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

  

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่น ากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาด าเนินการตามเปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างดี  
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  
       คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑ ที่ตั้ง  พิกัด N 06.55459   E 101.10647 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็นต าบลที่อยู่ในอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอยะหา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา ๓๐ กิโลเมตร มีอาณา
เขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดต าบลล าพะยา   ทิศใต ้  จดต าบลยะหา 
ทิศตะวันออก จดต าบลบาโงยซิแน         ทิศตะวันตก จดต าบลธารคีรี 

2. เนื้อที ่
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๒๐,๐๘๓ ไร่ 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลตาชี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา

อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางถึงสูง โดยเฉลี่ยงระหว่าง ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปก
คลุมด้วยปุาไม่ และสวนยางพารา มีที่ราบบางส่วน ล าธารจากน้ าไหลผ่านหมู่บ้าน ท าให้พ้ืนที่มี
ความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี มีเทือกเขาหินดานลับพร้า ฝายแก่งนางร า จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางและสวนผลไม้ 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีสภาพอากาศแบบร้อนชิ้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
– พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 
๒๘ องศาเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย ๓๔ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๗๒๐ มิลลิเมตรต่อ
ปี และมีฝนตกประมาณ ๑๔๘ วันต่อปี เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีฝนตกชุก 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วน การใช้ที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง  

      หมู่บ้าน  ๕  หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านแค ่ 
หมู่ที่ ๒ บ้านนอก 
หมูที่ ๓ บ้านออก 
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หมู่ที่ ๔ บ้านไร ่
หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง 

มีพ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 32.15 ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,076 กิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะหาประมาณ 9 กิโลเมตร 
ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร 

๒.๒ การเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  
   แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต 
   จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,359  คน 
   จ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,063  คน 
   (ข้อมูล ณ วันที่  24 มีนาคม 2562) 

๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562  

ประชากรชาย 803 808 797 821 828 (คน) 

 ประชากรหญิง 861 868 873 886 891 (คน) 

รวมประชากร 1,664 1,671 1,670 1,707 1,719 (คน) 

ครัวเรือน 617 619 626 628 629 (ครัวเรือน) 

 
  ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 20 13 33 

อายุ 1-18 ปี ๑45 159 304 

อายุ 19-60 ปี 551 557 1,108 

อายุมากกว่า 60 ปี ๒96 ๓44 640 

#  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 
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๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวะ รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 - - - - 1 
     ระดับประถมศึกษา - - - - - - 
1.จ านวนโรงเรียน - 1 - - - 1 
2.จ านวนห้องเรยีน - 8 - - - 8 
3.จ านวนนักเรียน       
4.จ านวน ครู อาจารย ์       
     ระดับมัธยมศึกษา       
1.จ านวนโรงเรียน - - - - - - 
2.จ านวนห้องเรยีน - - - - - - 
3.จ านวนนักเรียน - - - - - - 
4.จ านวน ครู อาจารย ์ - - - - - - 
     ระดับอาชีวศึกษา       
1.จ านวนโรงเรียน - - - - - - 
2.จ านวนห้องเรยีน - - - - - - 
3.จ านวนนักเรียน - - - - - - 
4.จ านวน ครู อาจารย ์ - - - - - - 

 
         

๔.๒ สาธารณสุข 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลต าบลตาชี  ๑    แห่ง 
   - พยาบาล    จ านวน  1 คน 
   - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  1  คน 
   - ทันตสาธารณสุข   จ านวน  1 คน 
   - นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1 คน 
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน  44 คน  
2. สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล

ต าบลตาชี 
   - อุบัติเหต ุ6 ราย/ปี 
   - สาเหตุอ่ืน 2,075  ราย/ปี 
3. ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล

ต าบลตาชี 
   1. โรคติดเชื้อและปรสิต     จ านวน  25 ราย 
   2. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนการ และเมตะบอลิสัม จ านวน 51 ราย 
   3. โรคภาวะแปรปรวน  
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   4. โรคระบบประสาท     จ านวน   2 ราย 
   5. โรคตารวมส่วนประกอบของตา   จ านวน  21 ราย 
   6. โรคหูและปุุมกดหู     จ านวน  26 ราย 
   7. โรคระบบไหลเวียนเลือด    จ านวน  357 ราย 
   8. โรคระบบหายใจ     จ านวน  601 ราย 
   9. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก  จ านวน  370 ราย 
  10. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง   จ านวน    73 ราย 

๔.๓ อาชญากรรม 
- ปูอมยามหมู่บ้าน (จุดตรวจ)    ๒   แห่ง 

๔.4 การสังคมสงเคราะห์ 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  ๓66 คน  
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวน    8๕ คน 
- ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  จ านวน       - คน 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.๑. การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย ทางหลวงท้องถิ่น ยล.ก24 -001  
บ้านตาชี-บ้านหาดทราย  ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีจ านวน 39 สาย ขึ้นทะเบียนทาง
หลวงจ านวน 1 สาย 

5.๒. การไฟฟ้า   
   มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  จ านวน  477 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.17  
   มีหน่วยงานเจ้าของไฟฟูา คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
   ไฟฟูาสาธารณะ จ านวน 200 จุด       

5.๓. การประปา 
ประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ า 112 ครัวเรือน 
ประมาณน้ าที่ใช้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  5.4 โทรศัพท์ 
   มีให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท 
TOT และ 3bb  
   มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ
ได้แก่ AIS DTAC และ TRUE 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ยางพารา จ านวน  5,200 ไร่ 
ทุเรียน  จ านวน  747.45 ไร่ 
มังคุด  จ านวน  91.75  ไร่ 
เงาะ  จ านวน  24.05 ไร่ 
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ลองกอง  จ านวน  277.63 ไร่ 

๖.๓ การปศุสัตว์  
เลี้ยงโค  จ านวน      2  ครัวเรือน 
เลี้ยงไก่  จ านวน  250  ครัวเรือน 

๖.๔ การท่องเที่ยว 
แก่งนางร า ปริมาณนักท่องเที่ยว  1,000 คน/เดือน 
หินล้านงาม ปริมาณนักท่องเที่ยว 1,000 คน/เดือน 

๖.๕ อุตสาหกรรม 
กลุ่มเกษตรท าสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จ านวน 1 แห่ง 

๖.๖ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรท าสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราต าบลตาชี 
กลุ่มอาชีพการท าเครื่องแกง 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าโอ OTOP  
กลุ่มแปรรูปน้ ายาอเนกประสงค์ 
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ าพริก 

6.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
๑. ด้านการเกษตร 

   ๑.๑ ท านา  จ านวน   -         ครัวเรือน จ านวน     -       ไร่ 
   ๑.๒ ท าสวนยางพารา จ านวน  ๔๑๘    ครัวเรือน จ านวน ๗,๘๒๓  ไร่ 
   ๑.๓ ท าสวนทุเรียน จ านวน  ๒๑๓    ครัวเรือน จ านวน ๑,๒๔๖  ไร่ 
   ๑.๔ ท าสวนลองกอง จ านวน  ๑๓๗    ครัวเรือน จ านวน  ๕๐๐    ไร ่
   ๑.๕ ท าสวน อ่ืน ๆ จ านวน  ๒๑๑    ครัวเรือน จ านวน  ๒๙๔    ไร่ 

๒. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   ๒.๑ ปริมาณน้ าฝน    ไม่   เพียงพอ  ปริมาณ  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 
   ๒.๒ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  
    ๑. แม่น้ า  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 

๒. ห้วย/ล าธาร  จ านวน     ๑    แห่ง  ไม่ เพียงพอ 
    ๓. คลอง  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 
    ๔. หนองน้ า/บึง  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 
    ๕. น้ าตก  จ านวน    -      แห่ง 
    ๖. อ่ืนๆ  

๒.๓ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน 
    ๑. แก้มลิง  จ านวน   -       แห่ง 
    ๒. อ่างเก็บน้ า  จ านวน   -       แห่ง 
    ๓. ฝาย   จ านวน   ๒      แห่ง 
    ๔. สระ   จ านวน   ๑       แห่ง 



 

 
 

    ๕. คลองชลประทาน จ านวน   -        แห่ง 
๖. อ่ืนๆ 
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๓. ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
   ๓.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน      ๒      แห่ง    ไม่  เพียงพอ 
   ๓.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  จ านวน     ๔๘    แห่ง    ไม่  เพียงพอ 

๓.๓ ระบบประปาหมู่บ้าน (อปท.) จ านวน      ๒     แห่ง    ไม่  เพียงพอ 
๓.๔ ระบบประปา (ส่วนภูมิภาค) จ านวน      -      แห่ง    ไม่  เพียงพอ 
๓.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  จ านวน      -      แห่ง    ไม่  เพียงพอ 
๓.๖ อ่ืนๆ 

๔. ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนและโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
4.๑ ด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย 
4.๒ ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคท่ีมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ 
4.๓ ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร มีปริมาณที่เพียงพอ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.๑ การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด ในเขต
ต าบลตาชี มี 
   วัด  1  แห่ง 
   ส านักสงฆ์  1  แห่ง 
   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   ประเพณีท้องถิ่นได้แก่ 
    - ประเพณีชักพระ 
    - วันสาร์ทเดือนสิบ 
    - งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
   งานประจ าปี ได้แก่ 
    - กิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส 
    - วันสงกรานต์ 
    - ประเพณีลอยกระทง 
    - วันเข้าพรรษา 
    - วันออกพรรษา 
    - วันวิสาขบูชา 
    - วันอาสาฬหบูชา 
    - ประเพณีทอดกฐิน 
   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาท้องถิ่น 
   ด้านการเกษตร 
    - การท าสวนทุเรียน 



 

 
 

    - สวนยาง 
    - สวนผลไม ้
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   ด้านอุตสาหกรรมและหัตกรรม 
    - การจักสาน (หวาน) 
    - การจักสาน (เส้นพลาสติก) 
    - การท าบายศรี 
   ด้านการแพทย์แผนไทย 
    - ยาแผนโบราณ 
    - ลูกประคบ 
    - สมุนไพร 
    - นวดแผนโบราณ 
   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - การบวชปุา 
   ด้านศิลปกรรม 
    - การแกะหนังตะลุง 
    - การวาดภาพ 
   ด้านภาษาและวรรณกรรม 
    - ดนตรีไทย 
    - ร ามโนราห์ 
   ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
    - ประกอบพิธีทางศาสนา 
   ด้านโภชการ 
    - การท าทุเรียนกวน 
    - การประกอบอาหารจากส้มแขก 
    - การท าขนมลา 
   7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    - ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เช่นทุเรียนกวน ส้มแขกกวน ส้มแขกหยี่ สะตอ
ดอง  
    - ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น พวงกุญแจ มะเฟืองมหัศจรรย์ สะตอแดนใต้ 
ลูกยางบริหารมือ พ้ืนยางพารา เคยเค้ียว น้ าพริกตาแดง น้ าพริกตาแดง น้ าพริกนรก 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า  
แหล่งน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่ เป็นน้ าจากคลองตาชี ซึ่งมีต้นก าเนิดจากจังหวัดยะลา 

มีน้ าไหลตลอดปี ในพ้ืนที่จะมีห้วย ล าธารสาธารณะ ที่ใช้ในการระบายน้ าในฤดูฝน 



 

 
 

8.1.1 คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 8.1.1.1 คลองในเขตพ้ืนที่ต าบลตาชี มีความยาวประมาณ 

5,000 เมตร  
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   8.2 ปุาไม้ 
    พ้ืนที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกปุาในพ้ืนที่ต าบล นอกจากนี้เป็น
แหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก  เป็นต้น และยังมีการท าสวน
ยางพารา 
   8.3 ภูเขา 
    ภูเขา พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกปุาในพ้ืนที่ต าบล นอกจากนี้เป็น
แหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก  เป็น 
   8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
อุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกปุาใน
พ้ืนที่ต าบล นอกจากนี้เป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก  
เป็น  

9. อื่น ๆ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
แผนภูมิการแบ่งส่วนบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

ฝ่ายบริหาร 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
 
 
 
 
 

 
นายก อบต. 

 
 
 

 
  
 
  
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองนายกฯ 

เลขานุการนายกฯ 

คณะกรรมการต่างๆ รองนายกฯ 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถ่ิน (ระดับกลาง)

  

ส านักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานท่ัวไป (ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

กองช่าง 
นักบริหารงานการช่าง (ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานผังเมือง 

งานประสานงาน
สาธารณูปโภค 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

งานทะเบียนทรัพยส์ิน 
และพัสด ุ

งานเทศกิจ 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

งานส่งเสรมิการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

งานกฎหมายและคด ี

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารทั่วไป 
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 บุคลากร 
ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑3    คน 
ต าแหน่งในกองคลัง  ๔    คน 
ต าแหน่งในกองช่าง  ๒    คน 

  ระดับการศึกษาของบุคลากร  
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ๑    คน 
ปริญญาตรี ๑๒    คน 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔    คน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง)   จ านวน ๑ อัตรา 
 2. นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)    จ านวน ๑ อัตรา 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัตกิาร  จ านวน ๑ อัตรา 
 4. นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ   จ านวน ๑ อัตรา 
 5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
 ๖. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ    จ านวน  ๑ อัตรา  

๗. นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
8.เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน จ านวน 1 อัตรา 
9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 2 อัตรา 

    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน ๑ อัตรา 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. นักการภารโรง      จ านวน ๑ อัตรา 

กองคลัง 
 1. นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)   จ านวน ๑ อัตรา 
 2. เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน    จ านวน ๑ อัตรา 

งานสาธารณสุข 

งานส่งเสรมิการเกษตร 



 

 
 

 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน   จ านวน 1 อัตรา 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 

กองช่าง 
 1. นักบริหารงานการช่าง (ระดับต้น)   จ านวน ๑ อัตรา 
 2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน   จ านวน  - อัตรา 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   

  
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างก รอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)      สรุปย่อได้  ดังนี้ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติได้แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาตดิ้านต่างๆ รวม 
๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
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คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูปเพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี  คณะอนุกรรมการท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สภาพแวดล้อม 
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยา่งรวดเรว็และในหลากหลายมิติท าให ้    ภูมิทัศน์ของโลก

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญสิ่งแวดล้อม  แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่
ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็น
ระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีใน
วงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง 
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ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการ
แข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกไดท้าให้เกิดภยัคุกคามและความเสีย่งด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนข้ึน
อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 



 

 
 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลีย่นแปลงอย่างมีนัยส าคญัในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซน
ที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจ
ฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่
และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่
เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสรมิจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลงัก้าวเข้าสูช่่วงเปลี่ยนผา่น
ทีส่ าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซีย
ที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุม่ประเทศส าหรบัการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะ
เป็นเงื่อนไขส าคัญ 
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ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิต
ของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เง่ือนไขการ
ผลติและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว
โดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่ง
แม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืช
พลังงาน  ท่ีอาจจะกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่  และความเป็นมิตรต่อ



 

 
 

สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้
ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในป ี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อ
หัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้น
มาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่งใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตรา
การว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มคีวามเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ    ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า 
 
 

-15- 
 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่
ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ 
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงาน
ทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิต
รวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการ
ผลิตเกษตรและบรกิารมผีลติภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึง
สิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความ
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ า
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่
ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต



 

 
 

ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
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โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้

ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาวท้ังนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  
การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนตา่งๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมาย
ของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย



 

 
 

ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าใหป้ระเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้
นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
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ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ



 

 
 

แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางทีต่้องให้ความส าคัญ  
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมบ่ทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ 
ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  
ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการก าหนดภาพในอนาคต 



 

 
 

ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่
เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒. ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับ  มกีลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่ 
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลง และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตา
แกะ  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ จึงได้
น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศ 

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท 
หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
(Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดย

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ 



 

 
 

ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และต่ ากว่าระดับ ที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี 
๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ง
สะท้อนมาที่ปริมาณการสง่ออกรวมขยายตวัช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่
๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดบัการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สงูในช่วงก่อนหน้ า ทั้งนี้
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญ
กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๐  เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
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ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้าน



 

 
 

ต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี       พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน้ า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 
๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ 
จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจ
ของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD  ลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับที ่๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในป ี๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา ๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย มีการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ 
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับขณะเดียวกัน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การ
บริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค 
และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  
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ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้าน
ภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว   มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ 

ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน 
ในช่วงป ี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง  ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐    เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ 
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ0.1 ในป ี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในป ี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลีย่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร ์๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า 
นอกจากน้ี ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลกัษณะความเป็นปัจเจกสูง 
ไม่ให้ความส าคญักับการมคีรอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน 



 

 
 

สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม    คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น   
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-
NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อย
ละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ 
ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาใน
เขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ย
สูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 



 

 
 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมี
ความครอบคลุมมากข้ึน  โดยในปี ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ 
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เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วน     ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพิ่มข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจน
ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน  

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้าน
องค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ความเสื่อมโทรมอย่าง

ต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  มากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการ

ผลติทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยพื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น  
โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖  

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้ าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากร
ที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่
เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ
มาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนท่ีปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 
ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างป ี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศ
ไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้ าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้ าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน้ าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้ าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ข้ันต้นในป ี๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี 
๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

 (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ัน
น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มี
อยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี
จ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ/ชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มี
ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน 
โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี ้หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
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สามารถจัดการได้ประมาณรอ้ยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมกีารน้ าของเสยีอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ในขณะที่พ้ืนท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ่ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง
จากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่
ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นที่



 

 
 

ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และ
เสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้ าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบาย
น้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสีย
รองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในป ี๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ 
ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึน้ในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุก
ปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความ
จ าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับ         เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม  (๓) หลักความ
โปร่งใส         (๔) หลักความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี ้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้า
การทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 



 

 
 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ใน
ระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมือ่เทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 
๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้
ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการน้ าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น
จากพระราชบัญญัติ 
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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น    มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอน
ภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหนา้ทีแ่ละเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้
การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบ
ธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์



 

 
 

จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศ
ไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู ่
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อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปช่ันน้อย) 
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑  บริบทภายใน 
๓.๑.๑  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘   ในช่วงแผน 

พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคา
น้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–
๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น 
เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทย
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้
ต้องน้ าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล 
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ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะ
ค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อป ี

 
๓.๑.๓  ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้    โอกาส 
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้ าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมัน่คงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากรมี
ความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔  ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  
บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการ 
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ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณภาครัฐระบบการเงินการคลัง
เพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาท ิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้ าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาด
ใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่



 

 
 

สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒  บริบทภายนอก 
๓.๒.๑  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)  

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว  ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์
และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน ์และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒)โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ 
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ทั่วถึง ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ



 

 
 

ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึน้อุณหภมูิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุา
ไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุา
ไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง 
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ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน 

 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล 
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มี
ระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ สง่เสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค
แบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน้ าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้ าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ       (Country   Strategic  



 

 
 

Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศ
ไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 

๔.๓  เป้าหมาย 
๔.๓.๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
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(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยรอ้ยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิม่ขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

แนวทางการพัฒนา 
๕.๑  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
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๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้น 
พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงาน 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลติภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสงูมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่ง
น้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิด
การท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดย
เร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม 
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ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอด 
จนส่งเสริมการสรา้งความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมภิาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน



 

 
 

การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ

เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา 

ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ 
แพทย์ 

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย ส าหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนยก์ลางบรกิารสขุภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะ 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง



 

 
 

พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  
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(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ  และเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายอย่างแท้จริงด้วยการผลักดันทรัพยากรน้ า   
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ    เพื่อเพ่ิมความ 

สามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

 
 

๕.๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน 
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เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
อยา่งเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า การประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสม
ในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรม
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบัติทางธรรมชาติ ให้
ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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๕.๖  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 



 

 
 

๕.๖.๑  การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 
๑.3.1 แผนพัฒนาภาค 

 แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภ า ค ใ ต้ ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร 
โดยมีพืช เศรษฐกิจ หลัก  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  
ไม้ผล  

ซึ่งยังใช้ รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ท าใหไ้ด้รับผลกระทบจากความผันผวน ของราคา 
นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้
ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
รวมทั้งมีพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน ม ี

-42- 
 
จุดที่ตั้งท่ีได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่
ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การ
พัฒนาการค้าและการทอ่งเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอเบตง เพื่อสร้างงาน และรายได้ใหก้ับประชาชน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ อยูร่่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีส าคัญของประเทศและเป็นเมือง 

ชายแดนเช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ  สิงคโปร์ชุมชนมี
ความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”  

วัตถุประสงค์  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 



 

 
 

1.  เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ใหก้ับสินค้าเกษตรหลัก  
ของภาค  

2.  เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว  
ของภาค  

3. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้การศึกษาและสาธารณสุขและอยูร่่วม 
กันอย่างสันติสุข  

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น  
2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ  

สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการสนับสนุน 

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบ ารุงรักษา พัฒนายางสายพันธ์ุที่เหมาะสม กับพื้นที่ เพื่อเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ เพิ่มมูลค่าผลผลิต ประกอบด้วย  

(๑) ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางข้ันต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และยางคอมปาวด์ เพื่อ 



 

 
 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม ปลายน้ า เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพ้ืน ยางรองหมอนรางรถไฟ ๑๘ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน และยางรองคอสะพาน) 
และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มี
ดีไซน์ท่ีทันสมัยและมีมูลค่าสูง  

(๒) ปาล์มน้ ามัน  สง่เสริมการด าเนินธุรกิจปาล์มน้ ามันของกลุ่มสหกรณ์    และกลุ่มเกษตรกร  
สง่เสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ ามัน ครบวงจรเพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในอนาคต  

(๓) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี โดยขยาย พื้นที่ปลูกมะพร้าว 
พันธุ์ดี ทั้งมะพร้าวน้ าหอม และมะพร้าวผลแก่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว อาทิ มะพร้าวน้ าหอมกระป๋อง 
น้ ากะทิสด และกะทิกระป๋อง จ าหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการท าน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
เพื่อใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องส าอาง  

(๔) ไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง)  สง่เสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที ่ จังหวัดยะลา โดยเฉพาะ 
พันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มี รสชาติโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาด 
และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน การส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่ระบบการ
ปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยก คุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
มีระบบโลจิสติกส์ทั้ง Cool Chain และ Cold  
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Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนา Young Farmer ให้เป็น Smart Farmer ที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้าน การตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายโดยตรง และการรวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจและ SMEs จ าหนา่ยผ่านระบบ การตลาดออนไลน์(E-Commerce) และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  

1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร  พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะ  ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศให้สามารถ
เชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจ าหนา่ยสินค้าทั้งระบบ Online และ Offline  

1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพ่ึงพา    ตนเองได้ส่งเสริม 
การท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตร ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของ ตลาด ร่วมกับการปลูก 
พืชเศรษฐกจิหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) และการท าปศุสัตว์การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวาง
แผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น ระบบเพือ่พัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับ
เกษตรกรรายย่อยไปสู่ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)  

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อ การส่งออกและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับ ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นศูนย์
กระจายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture Practice : GAP 
และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและ
กติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐาน
สามารถ สร้างมูลค้าเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ ๑๙ 
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์   เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร  สร้างอาชีพและเพิ่ม  รายได้ใน 
จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไป
ยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอตอ่ การบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงช าแหละ
ที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ไอศกรีม 
และเครื่องส าอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮา
ลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค ในทอ้งถิ่นและส่งออก  



 

 
 

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น 
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการ
ส่งเสริมการท าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเช่ือมโยงเครือข่ายใน รูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูป
เกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลติ และร่วมกันจัดหา ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุน
สร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่าย 
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วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเขม้แข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรแห่ง
อนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเกษตรแม่นย า เพื่อลดความเสียหายจากภัย พิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ บริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs 
ตลอดจนส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเช่ือมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  
ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  

๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ   และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิต 
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการน าผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      การแปรรูป และ
การเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี ฐาน 
ชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเช่ือมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและ เทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพ
สินคา้ รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  

๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบ 
ทางการเกษตรที่เปน็อัตลักษณ์ประจ าถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียน
และคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพื่อจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค้าเพิ่มสูง รวมทั้งน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดให้กับ
สินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก เอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการเช่ือมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น 
เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และ ปลากุเลา รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภค
สินคา้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน ระดับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดโลก  

๗) พัฒนาพ้ืนท่ีอ าเภอหนองจิก  ต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี  ใหเ้ป็นเขตอุตสาหกรรม เกษตร 
แปรรูปปาล์มน้ ามัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมโดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ๒๐ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
หนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม้าลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง  

๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพื่อปูองกันความเสียหายพื้นท่ีเศรษฐกิจ     และสร้าง 
ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าในลุ่มน้ าหลัก และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ า
ของภาค (ลุ่มน้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และลุ่มน้ าบางนรา) พัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ า 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการ คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้มีความสะอาดและเหมาะส าหรับ
การน าน้ ากลับมาใช้ใหมเ่พื่อการ อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการน้ า เพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน 
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๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  สามารถรองรับ การขนส่งสินคา้  
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร้องน้ าเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ ส าหรับท่าเรือปัตตานีและท่าเรือ
จังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรือและระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน 



 

 
 

และสง่เสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การบริหารจัดการท่าเรือแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การ
พัฒนาการเดินเรือสินค้าตาม แนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ภาคการ 
ผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม  สมบูรณ์ โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร การเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้ง
การจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม้ ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติโดย 
ชุมชนมีส่วนรว่มเพื่อใหเ้กิดความมั่นคงและยั่งยืน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลกูสร้าง บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัด
เซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ วางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝูา
ระวังและติดตามสถานการณ์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว  
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน   ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  รวมทั้ง 

พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงเข้าสู่ดา้นให้มีมาตรฐาน การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้ พื้นที่บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพื้นที่
หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก บริเวณด้านชายแดนสุไหงโก-ลก และด้านชายแดนตากใบ 
และเร่งรัดการก่อสร้างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้ง การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายด้านในอนาคต  
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๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเช่ือมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบกและทางอากาศอาทิ  
2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก  สายรอง  และการขนส่งทางรางให ้  มีมาตรฐาน  

และมีความปลอดภัย สามารถเช่ือมโยงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่ง สินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สาย
นราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือ ในการเช่ือมโยงการเดินทาง การขนส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เช่ือมต่อไปยัง ประเทศมาเลเซีย และวางระบบการก ากับดูแลการขนส่งให้มี
มาตรฐานความปลอดภัย  

2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาสและการก่อสร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จ 
ตามเปูาหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการ พัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและ  วัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมือง
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศ  

๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดท าแผนแม่ 



 

 
 

บทเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ เดิม ได้แก่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๒๒ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน รวมทั้ง
วางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการ บริการให้กับพื้นที่
โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม เพื่อ เตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีท่ี ๑๖ – ๒๐  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความ 
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และจัดเก็บข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธ์ุเฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูก คุกคามของสัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริม
กระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี สว่นรว่ม และการทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่า จังหวัดปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและ เรียนรู้ธรรมชาติระดับประเทศ (ปุาฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยว
ชุมชน สนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอก
ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก–โกตาบารู รัฐกลันตัน)  

๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวอาทิการบ าบัดรักษา 
ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ าพุรอ้น (อ าเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การใหบ้ริการสู่สากลที่ค านึงถึงความ
สะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และ ศูนย์ดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงเขา้สู่แหล่งทอ่งเที่ยว ปรับปรุง โครงสร้าง 
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พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟูาที่เพียงพอ และโครงข่าย อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
บริการทอ่งเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนา บุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดนโดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน 
และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ  

๗) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ ของภาค เพื่อ 
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้ง ทางน้ าและทางอากาศ กับพื้นที่โดยรอบและ
ประเทศเพื่อนบา้น และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน  การลงทุน  การให ้
สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการของ
ศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสรจ็ ก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเพื่อรองรับกิจกรรม เปูาหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุน
และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษาใหส้อดคล้อง 

กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะ ฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี
และทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมือง 
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการน าเข้า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู๎ประกอบการจ้างงานสดหรับ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ และ
สนับสนุนแรงงานท่ีมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
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๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ  อาชีพ  
โดยสร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการท างานพร้อมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างก าลังคนที่มี
สมรรถนะสูง ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทย แลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาท่ีสามารถน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน์E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียน
เสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้
ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ใหก้ับเยาวชนและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพท่ี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต  

๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในการ 
ปูองกันและเฝูาระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก เพื่อปูองกันและ
ลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและ สร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มี ๒๔ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน คุณภาพและเช่ือมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ปุวยที่มี ประสิทธิภาพ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ การ
สนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้
กีฬากลายเป็น วิถีชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสขุภาพรา่งกายและจิตใจของผู้สงูอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และ สง่เสริมการรักษาโรคโดยใช้
แพทย์ปัจจุบัน ควบคูกั่บการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์ พื้นบา้น และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาค
เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต อาทิขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต 
เป็นต้น  



 

 
 

๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการสนับสนุนความรู้ใน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัต
วิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก เช่ือมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของ
แต่ละทอ้งถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้รวมทั้งส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมั่นคง 
ดา้นพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต 
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๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู ่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ สถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักค า
สอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเท่ียว 
เชื่อมโยงสู่อาเซียน” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์และไม้ผล โดยในปี2564 กลุ่มจังหวัด 
จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าวไม้ผลและปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 
ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 6 ของมูลค่า
เดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่ มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนัก
ลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเท่ียว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานสากล มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัย 

จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว 

ประมง และปศุสัตว์)  
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง           

สู่อาเซียน”  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี

2560 2561 2562 2563 2564 
มูลค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ก ลุ่ ม
จั งหวัดภาคใต้
ช า ย แ ด น มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัว
ค่ าผลิตภัณฑ์มวล
ร ว ม ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 
เฉลี่ ยปี  2554 – 
2558 ร้อยละ 1.5 
(มูลค่ า เฉลี่ ย  5 ปี 
136,082 ล้าน
บาท) 

- - 1.5 
(138,1

23) 

2.0 
(138,8

03) 

2.5 
(139,4

83) 

หมายเหตุ :  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
การตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต
สินค้าและสร้าง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม
ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น
เ ก ษ ต ร 
( ย า ง พ า ร า 
ป า ล์ ม น้ า มั น 
มะพร้าว ไม้ผล 
ข้ า ว  ป ร ะ ม ง 
แ ล ะ ป ศุ สั ต ว์ ) 
เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5 
กิโลกรัมจากค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2 . ผ ล ผ ลิ ต ป า ล์ ม
น้ ามันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ไร่ละ 200 กิโลกรัม 
จากค่าฐาน  

ผลผลิ ตปี  2559 
จ า น ว น  1 ,282 
กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (แพะ/โค/
แกะ )  ส ายพั น ธุ์ ดี
เพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ์ 

NA - - 1 2 3  

4.  พื้ นที่ ก ารปลู ก
มะพร้ า ว  จ านวน 
3,000 ไร่ 

NA - - 1,000 
ไร ่

2,000 
ไร ่

3,000 
ไร ่

 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุ เ รี ยน 
เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้น
ร้ อยละ  10  ของ

พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่ม
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ชายแดน ปี 2558 
จ านวน 251 ,315 

- - 3 % 6 % 10 %  



 

 
 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
พื้นที่ปลูก ไร่ 
6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่ ม ขึ้ น ไ ร่ ละ  25 
กิโลกรัม รวม 75 
กิโลกรัม 

ผ ล ผ ลิ ต ข้ า ว น า ปี 
ป ร ะจ า ปี  255 8 
จ า น ว น  3 7 5 
กิโลกรัมต่อไร่ 

- - 400 
กก/ไร ่

425 
กก/ไร ่

450 
กก/ไร ่

 

 

กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังน้ี 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง 
และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  

2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอ านาจการ
ต่อรอง 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
และมีมูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้าน
เกษตร 

5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัต
ลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. มูลค่าการค้า
ช า ยแ ดน กลุ่ ม
จั งหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภ า ค ใ ต้ ช า ย แ ด น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 

มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2558  จ า นวน 
8,521.8 ล้าน
บาท 

- - 2% 
(8,692
.236 
ลบ.) 

4% 
(8,862
.672 
ลบ.) 

6% 
(9,033
.108 
ลบ.) 

 

 ว ง เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.5 

เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภาคใต้ชายแดน ปี 
2559  จ า นวน 
17,850ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,29
6.25 
ลบ.) 

5% 
(18,74
2.50 
ลบ.) 

7.5% 
(19,24
2.30 
ลบ.) 
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  กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังน้ี 



 

 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า ระบบปูองกัน
อุทกภัย เพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน 
เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมือง

ท่องเท่ียวชายแดน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
- รายได้จากการ
ท่อง เที่ ย วของ
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
เพิ่มขึ้น 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่อ ง เที่ ย ว เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 6  

ร าย ไ ด้ จ า กกา ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ปี 
2559  จ า นวน 
6,436.6 ล้านบาท 

- - 2 % 
(6,565.

330 
ล้าน
บาท) 

4 % 
(6,694.

064 
ล้าน
บาท) 

6 % 
(6,822.

796 
ล้าน
บาท) 

 

 
กลยุทธ์... 

กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังน้ี 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่ม

จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
1. วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมัง่คั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน   



 

 
 

 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของ

ประเทศไทย  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอ าเภอเบตง  จนมีค าขวัญว่า “ใต้สุดสยาม 
เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยการท าสวนยาง และสวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ก็มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความ
หลากหลายของพหุวัฒนธรรม แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน  แนวโน้มของความ
รุนแรงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างลดลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่ง
ถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาจังหวัด 

 

ดังนั้น จังหวัดยะลา  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”  
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถ
แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยน ายะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่   มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี  ยึด
หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่  น าไปสู่ยะลาเมืองแห่งความสุข : 
Yala city of happiness 
 

2. พันธกิจ 
 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ 

(2) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง 

(3) เสริมสร้างการอ านวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน
สุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 

(5) ประสาน สนับสนนุ เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
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3. เป้าประสงค์รวม   
 

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีรายได้ที่มั ่นคง   มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู ่  สังคมมีความ
ปรองดองสมานฉันท ์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่ือมั่นศรัทธาในการท างานของภาครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  จ านวน  4  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
 

(1) ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม   
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(4) เสริมสร้างยะลาสันตสิุข   
 



 

 
 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 
 

ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลติด้านการเกษตร  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 

 
เป้าประสงค ์: รายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน และกลุ่มเกษตรกร  สถาบัน

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖4 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
1. ร้อยละของมลูค่าสินค้าเกษตรเพิม่ขึ้น(ยางพารา, 

ทุเรียน, กล้วยหนิ, โคเนื้อ, แพะ และไก่เบตง) 
 

ข้อมูลเฉลีย่ 3 ปี  
(2557 - 2559) 
ร้อยละ ๒ ต่อป ี

๒.5 % 
ต่อป ี

๓ % 
ต่อป ี

๓.5 % 
ต่อป ี

๔ % 
ต่อป ี

2. ยกระดับช้ันสหกรณ์จากช้ัน ๒ เป็นช้ัน ๑  ปี 2558 
(จ านวน 109 สหกรณ์) 

ช้ัน 1 = 24 สหกรณ์  
ช้ัน 2 = 41 สหกรณ ์
ช้ัน 3 =   4 สหกรณ ์
ช้ัน 4= 40 สหกรณ ์

 

10 
สหกรณ ์

10 
สหกรณ ์

10 
สหกรณ ์

11 
สหกรณ ์
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กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
2. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)  ด้วยเครื่องมือแผนที่เกษตร (Agri-map)  เพื่อการบริหารจัดการเชิง

รุก 
๓. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบและปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
๔. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเกษตร 
๕. ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคการเกษตร 
๖. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
๗. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
๘. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการผลิต การแปรรูปและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
๙. ส่งเสริม ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาผู้ ประกอบการส่งออก ให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 



 

 
 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค ์: รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
๑. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 

(255๙ - 25๖๑) 
๖ แหล่งต่อปี 

 

๖ แหล่ง
ต่อป ี

๖ แหล่ง
ต่อป ี

๖ แหล่ง
ต่อป ี

๖ แหล่ง
ต่อป ี

๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 
(2557 - 2559) 
ร้อยละ ๖.๐๕ 

 

6.5 % 
ต่อป ี

7.0 % 
ต่อป ี

7.5 % 
ต่อป ี

8.0 % 
ต่อป ี
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กลยุทธ์ : 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
๒. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

 ๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
๕. พัฒนาศักยภาพอ าเภอเบตงให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
เป้าประสงค ์: ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดใีนเมอืงน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชพี

มั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 



 

 
 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
๑. ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอน O-NET 

ช้ัน ม.3 เพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ปีการศึกษา 2558 

ร้อยละ 33.25 
ปีการศึกษา 2559 ร้อย

ละ 32.41 
ลดลง 0.84 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

ต่อป ี

เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 1 

ต่อป ี

๒. อัตรามารดาตาย (ต่อการเกดิมีชพีแสนคน) ลดลง 
 

ปี 58 = 79.29 
ปี 59 = 55.13 
ปี 60 = 48.83 

(เฉลี่ย 3 ปี = 61.08) 
 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน
55 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 
45 

๓. แรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมและ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ปี 2560 ร้อยละ 10  
(แรงงานนอกระบบ
170,735 คน) 

 

๑0.5 ๑1 ๑1.5 ๑2 

๔. กลุ่มผู้ไดร้ับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
เพิ่มขึ้น 

 

ปี 2560 ร้อยละ89.89 90 92 94 96 

๕. หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
 

ปี 2560  
ร้อยละ 36 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนา ยกระดับการศึกษาและครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
3. ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้สามารถพ่ึงตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษเ์ฝูาระวังและฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 
 

เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
 



 

 
 

เป้าประสงค ์: สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชมุชนมีส่วนร่วมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างย่ังยืน 

 
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย  ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 
1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้ายลดลง 

ในปีท่ีผ่านมา 
ปี ๒๕๖๐ 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 11 ร้อยละ 12 ร้อยละ 13 ร้อยละ 14 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งที่มี
ระบบรักษาความปลอดภัย 

 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ 89 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 ร้อยละ 93 

-59- 

กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบปูองกัน แก้ไขภัยพิบัติ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
5. เสริมสร้างคณุค่าทางอัตลักษณแ์ละวิถีของประชาชนในพ้ืนท่ี 
6. สรา้งความเข้าใจ และอ านวยความเป็นธรรม 
7. สรา้งความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

1. วิสัยทัศน์ 
 “ส่งเสริมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ยะลามีสันติสุข สู่อาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ                                                                       
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน 
2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
5. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชนผู้น าและองค์กรชุมชน 
6. สนบัสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมด้านสาธารณสุข   
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน            
2. วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาแรงงานและนักท่องเที่ยว 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ปัตตานี 



 

 
 

3. ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
4. พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
5. พัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม     
กลุยุทธ์การพัฒนา 
1. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน                            
2. สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเริมด้านการท่องเท่ียว             
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. สร้างระบบฐานการจัดการเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 
5. จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการและให้บริการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาระบบการจดทะเบียนการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร 
3. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่ง และกระจายสินค้า 
4. จัดท าผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการค้าและการลงทุน 
5. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
6. เร่งรัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
7. พัฒนาระบบการจดทะเบียนการค้า 
8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมทั้งส่งเสริม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม    
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย           
2. วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
3. ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 
 



 

 
 

-61- 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์   
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์

อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน 
2. ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น 
4. เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
5. จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

2. ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
๑. วิสัยทัศน์ 

“ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

๒. พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและทั่วถึง 
๒. พัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน 
๕. พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
๖. พัฒนาการปูองกันสาธารณภัยและมีความปลอดภัยในพื้นที ่
๗. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
๘. พัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม 

๓. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Purpose)  
1.  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
2.  การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
3.  การมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

4.  การส่งเสริมคุณชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล มีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
5.  การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี   
6.  การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
7.  การเมืองการบริหารมีประสิทธิภาพและศักยภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

๘.  การส่งเสริมพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 



 

 
 

(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
 

๕. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ า 
แนวทางที่ ๒ ระบบจราจร 
แนวทางที่ ๓ ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางที่ ๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรงุระบบประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งทอ่งเที่ยว 

แนวทางที ่๑ ส่งเสริมอาชีพให้แกป่ระชาชน 

แนวทางที ่๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรบัปรุงพืชผลทางเกษตร 

แนวทางที ่๓ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

   แนวทางที ่๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักการอนรุักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที ่๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางที่ ๑ การสาธารณสุข 
แนวทางที่ ๒ คุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว 
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาด้าน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านพลังงาน 
แนวทางที่ ๑ เทคโนโลยีพลังงาน   
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางที่ ๓ บุคลากร 
แนวทางที่ ๔ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   
แนวทางที่ ๕ บูรณาการ 

 



 

 
 

 
 
 
 

แผนภาพแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ Positioning 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ Positioning  

Assessing 
สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาส ารวจปัญหา และ
ความ ต้องการที่แท้จริง   
แต่งต้ังคณะท างานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้  

 

Visioning 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้น าให้นโยบาย ติดตามประเมินผล 

เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมเป็นคณะท างาน ประสานงานระหว่างฝุาย  

ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่นๆ 
สร้างบรรยากาศการท างานที่ดีร่วมเป็นคณะท างาน ให้ข้อมูล
และร่วมก าหนดความต้องการปัจจัยความส าเร็จ 

 

Defining (Policies) 
ปัจจัยความส าเร็จ 

ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน   
การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน   
ระบบฐานข้อมูล  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 
 

(Strategic) Positioning 
การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ  
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้ง ภาครัฐ  ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนร่วมกัน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ต้องมีเปูาหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น  
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก  
ความสอดคล้องสิ่งที่ท ากับสิ่งที่ต้องการ  
ความต้องการของประชาชนซ่ึงเป็นผู้รับบริการ 
ทรัพยากรมีจ ากัด 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและทั่วถึง 
เป้าประสงค์  :  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ เพียงพอและทั่วถึง 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 1.๑ ก่อสรา้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
และคูระบายน้ า 
1.๒ ระบบจราจร 
1.๓ ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
1.๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
1.๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

- จ านวนโครงการก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมทางระบายน้ า 
- จ านวนเส้นทางได้รับการก่อสร้าง 
- จ านวนเส้นทางได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
- จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะห้ใช้
งานได้ดีทุกแห่ง 
- ร้อยละของพื้นที่ท่ีมีการขยายเขตประปามีน้ าอุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 

 
หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิด้านการเกษตร เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
พันธกิจ ๑. พัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์  :  การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. มีการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ ส่งเสรมิอาชีพให้แก่ประชาชน - จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 



 

 
 

1.๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุงพืชผลทางเกษตร 

1.๓ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 
หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิด้านการเกษตร เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ ๑. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์  :  การมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนที่ได้รับความรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนที่ได้รับความรู้
เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนที่ได้รับความรู้
เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื่น 
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หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่  6.  การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน 



 

 
 

 

เป้าประสงค์  : การส่งเสริมคุณชีวติ ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุไดร้ับการดูแล มีน้ าส าหรับอุปโภคและบรโิภค  
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ การสาธารณสุข 
1.๒ คณุภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว 
1.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
1.๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จ านวน อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 
- จ านวนกองทุนด้านสุขภาพ 
- จ านวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในการสงเคราะห์คุณภาพชีวิต
และสถาบันครอบครัว 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 
 

หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ๒ การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจ ๑. พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์  : การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณี   
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนโครงการการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
1.๒ ส่งเสริมพัฒนาด้าน ศาสนา วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 4 ด้าน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนทั้งใน
และนอกระบบ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานส่งเสริมและนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนา
จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



 

 
 

หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 1. การส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความม่ันคง 
พันธกิจ ๑. พัฒนาการปูองกันสาธารณภัยและมีความปลอดภัยในพื้นที ่
 

เป้าประสงค์  : การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการปูองกันสาธารณภัยและมีความปลอดภัยในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

-69- 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 
1.๒ ส่งเสรมิสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานด้านความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
- จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการประสบสา
ธารณภัย 

หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด  
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 2. การส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความม่ันคง  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
พันธกิจ ๑. พัฒนาการเมืองการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 



 

 
 

 

เป้าประสงค์  : การเมืองการบริหารมีประสิทธิภาพและศักยภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการเมืองการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
1.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
1.๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การสนับสนุนพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น เพื่อรองรับ
อาเซียน 
- ร้อยละของการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็น
ระบบ 
- จ านวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ านวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน 

-70- 
หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ 4. การส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านพลังงาน 
พันธกิจ ๑. พัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม 
 

เป้าประสงค์  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์: 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสม 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.๑ เทคโนโลยีพลังงาน   
1.๒ อนุรักษ์พลังงาน 
1.๓ บุคลากร 
1.๔ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   
1.๕ บรูณาการ 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานความรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 



 

 
 

 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 6. การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านพลังงาน 
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การพัฒนาจากความต้องการของประชาชน 
 ๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑) ต้องการมีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมระหว่างชุมชนหมู่บ้านสะดวก ใช้ได้ตลอดฤดูกาล 
  ๒) ต้องการให้มีไฟฟูาและระบบสาธารณูปโภค 
  ๓) ต้องการให้มีประปาหมู่บ้าน และมีน้ าใช้ตลอดปี มีความสะอาด 
 ๒. ความต้องการด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในชุมชน 
  ๑) ต้องการให้ชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ สภาพสิ่งแวดล้อมดี น่าอยู่น่าอาศัย 
  ๒) ต้องการให้สนับสนุนด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
  ๓) ต้องการให้มีสนามกีฬากลางที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 
  ๔) ต้องการให้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ๕) ต้องการให้มีการดูแลด้านการรักษาพยาบาล สุขภาพอนามัย 
  ๖) ต้องการให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด และส่งเสริมสถาบันครอบครัว   
 ๓. ความต้องการด้านศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
           ๑) ต้องการให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครอง 
 ๔. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
  ๑) ต้องการให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพ่ิม 
                     ๒) ต้องการให้มีการฝึกอบรมอาชีพ 
 ๕. ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 
            1) ต้องการให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
  2) ต้องการให้มีการฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบลและสมาชิกสภา อบต. 
 

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  



 

 
 

การพัฒนาจากศักยภาพของท้องถิ่น 
๑. ศักยภาพของชุมชน 

ประชาชนต าบลตาชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ รับจ้างแรงงาน
ทั่วไป รับราชการ และเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างพ้ืนที่ บางส่วนมีการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ, กลุ่มจักร
สานใยพลาสติก, กลุ่มแปรรูปและพัฒนาน้ ายางต าบลตาชี, กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ เช่น ท าส้มแขก, ทุเรียนกวน, กล้วยฉาบ ฯลฯ 

๒. ศักยภาพของพ้ืนที่ 
มีแหล่งล าน้ าไหลผ่านตามธรรมชาติเป็นน้ าตก ซึ่งเหมาะส าหรับการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจหรือสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ตาชี 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและ
แหล่งท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน ส านักปลัด 

4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด  
กองช่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา ส านักปลัด 

  บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 

6. ด้านความมั่นคง บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

7. ด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองช่าง 

8. ด้านพลังงาน บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะชุมชน ส านักปลัด  
กองคลัง 
กองช่าง  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
- 

 
- 
 

 
12 

 
13,138,400.- 

 
5 

 
2,592,800.- 

 
1 

 
102,800.- 

 
1 

 
102,800.- 

 
19 

 

 
15,936,800.- 

รวม - - 12 13,138,400.- 5 2,592,800.- 1 102,800.- 1 102,800.- 19 15,936,800.- 
2.) ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและแหลง่
ท่องเที่ยว 
2.1 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2 
 

1 

 
 
 

30,000.- 
 

20,000.- 

 
 
 

3 
 

6 

 
 
 

80,000.- 
 

110,000.- 

 
 
 

2 
 

6 

 
 
 

60,000.- 
 

110,000.- 

 
 
 

2 
 

6 

 
 
 

60,000.- 
 

110,000.- 

 
 
 

9 
 

19 

 
 
 

230,000.- 
 

350,000.- 
รวม - - 3 50,000.- 9 190,000.- 8 170,000.- 8 170,000.- 28 580,000.- 

3.) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

25,000.- 

 
 

4 

 
 

85,000.- 

 
 

4 

 
 

85,000.- 

 
 

4 

 
 

85,000.- 

 
 

14 

 
 

280,000.- 
รวม - - 2 25,000.- 4 85,000.- 4 85,000.- 4 85,000.- 14 280,000.- 

4.) ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
- 
 
- 

 
1 
9 
 

2 

 
15,000.- 

260,000.- 
 

3,457,000.- 

 
10 
18 

 
2 

 
160,000.- 
545,000.- 

 
3,457,000.- 

 
10 
17 

 
2 

 
160,000.- 
465,000.- 

 
3,457,000.- 

 
10 
17 

 
2 

 
160,000.- 
465,000.- 

 
3,457,000.-  

 
31 
61 

 
8 

 
495,000.- 

1,735,000.- 
 

13,828,000.- 
รวม - - 12 3,732,000.- 30 4,162,000.- 29 4,082,000 29 4,082,000 100 16,058,000.- 

 
 

ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.) ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 
5.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

7 
4 

 
 

927,844.- 
65,000.- 

 
 

12 
8 
 

 
 

940,844.- 
330,000.- 

 
 

12 
8 

 
 

940,844.- 
330,000.- 

 
 

12 
8 

 
 

940,844.- 
330,000.- 

 
 

43 
28 

 
 

3,750,376.- 
1,055,000.- 

รวม - - 11 992,844.- 20 1,270,844.- 20 1,270,844.- 20 1,270,844.- 71 4,805,376.- 
6.) ด้านความมั่นคง 
6.1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 
- 

 
- 

 
4 

 
150,000.- 

 
6 

 
200,000.- 

 
6 

 
200,000.- 

 
6 

 
200,000.- 

 
22 

 
750,000.- 

รวม - - 4 150,000.- 6 200,000.- 6 200,000.- 6 200,000.- 22 750,000.- 
7.) การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

8 

 
 

745,000.- 

 
 

11 

 
 

1,245,000.- 

 
 

11 

 
 

745,000.- 

 
 

11 

 
 

745,000.- 

 
 

41 

 
 

3,480,000.- 

รวม - - 8 745,000.- 11 1,245,000.- 11 745,000.- 11 745,000.- 41 3,480,000.- 
8.) การพัฒนาด้านพลังงาน 
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
30,000.- 

 
2 

 
30,000.- 

 
2 

 
30,000.- 

 
6 

 
90,000.- 

รวม - - - - 2 30,000.- 2 30,000.- 2 30,000.- 6 90,000.- 
รวมทั้งสิ้น - - 52 18,833,244.- 85 9,775,644.- 81 6,685,644.- 92 6,685,644.- 301 41,980,176.- 

 

ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิพัฒนาการผลิตและการแปรรปูผลผลิด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสรมิโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
    1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการค่าชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K)  

เพื่อเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่าK) 

- 83,400.- 102,800.- 102,800.- 102,800.- ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายณัฐิทธิ-
บ้านนายสุพร หมู่ที่ 3 บ้านออก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
74.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร และส่วนแยกบ้าน
นางสุพร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร รวม
ระยะทาง ยาว 115.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
345.00 ตารางเมตร  

- 260,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกข้ีทรายตก 
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 
บ้านแค่ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 
ตารางเมตร 

- 253,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเหมืองล่าง-
สะพานปูน  หมู่ที่ 5 บ้าน
เหมืองล่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 63.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 
ตารางเมตร 

- 147,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าหนา – หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 2 
บ้านนอก 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ให้
น้ าได้ไหลสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
(ภายใน)  
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
(ภายใน) ยาวไม่น้อยกว่า 
182.00 เมตร  

- 822,000.- - - 
 

- ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

การระบายน้ า
สะดวกได้สะดวก

ยิ่งข้ัน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักน้ าสนามกีฬา  
อบต.ตาชี หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า ให้
น้ าได้ไหลสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  ยาว 61.00 เมตร 
และก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า 
รพ.สต.ตาชี ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร (ภายใน)  
ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร 
(ภายใน) ยาวไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร  

- 473,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

การระบายน้ า
สะดวกได้สะดวก

ยิ่งข้ัน 

กองช่าง 

ผ.02 



 

 
 

7. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดฝาราง
ระบายน้ าสายบ้านแซะ -  หมู่ที่ 
2 หมู่ที่ 4 บ้านไร่ 

เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ า ให้
น้ าได้ไหลสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
(ภายใน) ยาว ไม่น้อยกว่า 
82.00 เมตร   

- 108,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

การระบายน้ า
สะดวกได้สะดวก

ยิ่งข้ัน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน 
สายนาวังหวาด หมู่ที่ 3 บ้าน
ออก  

เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า ให้
น้ าได้ไหลสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 
จ านวน 3 แถว  

- 102,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

การระบายน้ า
สะดวกได้สะดวก

ยิ่งข้ัน 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ต่อจากโครงการเดิม) 
สายปุาไผ่งาม หมู่ที่ 1 บ้านแค่ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050.00 
ตารางเมตร 

- - 782,000.- - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

10. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย
หัวนอน-บ้านออก (หลังบ้านปูา
เกรียม) หมู่ที่ 2  
บ้านนอก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200.00 
ตารางเมตร 

- - 536,000.- - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11. โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนางเจียม –
ตลาดนัด (ต่อจากโครงการเดิม)  
หมู่ที่ 2  
บ้านเหมืองล่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 
ตารางเมตร 

- - 378,000.- - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

(ผลลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

12. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก 
สายบ้านไร่ หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างฝาปิดตะแกรงเหล็ก
เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน 

ขนาด 0.50X1.00 เมตร   
ยาว 158.00 เมตร 

- - 794,000.- - 
 

- ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

อุบัติเหตุลดน้อยลง กองช่าง 

13. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 5  
บ้านเหมืองล่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรที่สะดวก 

กว้าง 7.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 

- 4,420,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
มีสนามฟุตซอลใช้ 
ในการออกก าลังกาย 

กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร 
หมู่ที่ 2 บ้านนอก 

- 2,880,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนมี
สนามฟุตซอลใช้ใน
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 

15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 
 

๑ 
โครงการ 

- 5๐๐,๐๐๐.- 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

16. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายควนฟูา  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ
สัญจรที่สะดวก 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร 

- 3,090,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชนพึง

พอใจ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม 16 โครงการ - - - 13,138,400.- 2,592,800.- 102,800.- 102,800.- - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิพัฒนาการผลิตและการแปรรปูผลผลิด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและการส่งออก 2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน 
    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
        2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 
 

ต าบลตาช ี - 
 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จักของกลุ่มคนมาก

ข้ึน 

ส านักปลัด 

2. โครงการปลูกปุาทดแทนและ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน ประชาชนในพื้นที่ต าบลตาชี - 10,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ท่องเที่ยวใน ส านักปลัด 

ผ.02 



 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ต าบลตาชี ประชาชน 
พึงพอใจ 

ต าบลตาชีมี
สภาพที่ดีพร้อม

น่าท่อง
ท่องเที่ยวมาก

ขึ้น 
3. โครงการสริมสร้างเครือข่ายการ

ท่องเที่ยวชุมชน 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเที่ยว 

 

ต าบลตาช ี - 20,000.- 20,000.- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จักของกลุ่มคนมาก

ข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - - 30,000.- 80,000.- 60,000.- 60,000.- - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิพัฒนาการผลิตและการแปรรปูผลผลิด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและการส่งออก 2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน 
    2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
        2.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบลตา
ชี 

ประชาชนในต าบล 
ตาชี 

- 20,000.- - - - ร้อยละ 80 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

ส่งเสริมประกอบอาชีพและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี 

ส านักปลัด 

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐๐ คน - 
 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครอง 
ดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๑๐๐ คน - 
 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรม

ส านักปลัด 

ผ.02 



 

 
 

ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอ
ดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

4. โครงการรักน้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน 

เพื่ออนุรักษ์น้ า อนุรักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน 

พื้นที่ต าบลตาชี - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ปปช 
พึงพอใจ 

ต าบลตาชี 
มีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม

มากข้ึน 

ส านักปลัด 

5. โครงการต้นกล้าตาชี รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลตาชีรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

เด็กและเยาวชนในต าบลตา
ชี 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ปปช 
พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนในต าบลตา
ชีรักษ์สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 

 

-82- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ต าบลตา
ชีมีการด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่

พึงพอใจ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลตา
ชีมีอาชีพที่มั่นคงมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อสร้างความเข้าใจ และท าให้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ  

ประชาชน 
ในต าบลตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่

พึงพอใจ 

ประชาชนมคีวามเข้าใจ และ
ท าให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของพันธุกรรม
พืชต่างๆ 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ - - - 20,000.- 110,000.- 110,000.- 110,000.- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

-83- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

    3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสีย 

เพื่อก าจัดสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย
ในบริเวณต าบลตาชี 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

 - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชนในต าบล 

ตาชี   
มีความพึงพอใจ 

สภาพพื้นที่ใน
ต าบลตาชี

ปราศจากขยะ 
และไม่มีปัญหาน้ า

เสียในพื้นที่ 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

เพื่อลดขยะที่มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

 - - 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ร่วมลดขยะและลด
ภาวะมลพิษ 

ส านักปลัด 

3. โครงการน้ าหมักจุลินทรีย์จากวัสดุ
เปลือกผลไม้ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักท าน้ า
หมักจากเปลือกผลไม้ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

 - 10,000.- 1๐,๐๐๐.- 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนรู้จักท าน้ า
หมักจากเปลือกผลไม้ 

ส านักปลัด 

4. โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร 
ต าบล 
ตาชี 

เพื่อลดปริมาณขยะ เช่น 
รวบรวม/แปรรูป 
 

๑๐๐ คน - 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ร่วมลดขยะและลด
ภาวะมลพิษ 

ส านักปลัด 

5. โครงการจัดกิจกรรม  
5 ส 

1. เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารส านักงาน
อบต.ตาชี 
2.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ในต าบล
ตาชี 

บุคลากรสังกัดอบต.ตาชีและ
ประชาชนในพื้นที ่

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม

โครงการ 

สถานที่ท าการ
อบต.ตาชี และ
สถานที่ต่างๆ ใน
ต าบลตาชีมีความ

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - - 25,000.- 85,000.- 85,000.- 85,000.- - - - 

-84- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสรมิด้านสาธารณสุข 
    4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการควบคุมปูองกันการแพร่ เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด ๑ ปี - - ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๘๐ พัฒนาคุณภาพการ ส านักปลัด 

ผ.02 



 

 
 

ระบาดของโรคติดต่อ ของโรคติดต่อ      ปชช.พึงพอใจ สาธารณสุข 

2. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
มาลาเรียในพื้นที่ต าบลตาชี 
2.เพื่อให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลตาชีเกี่ยวกับโรค
มาลาเรีย 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่

พึงพอใจ 

ประชาชนในเขตต าบลตาชี
มีความรู้ความเข้าใจในการ

ปูองกันโรคมาลาเรีย 

ส านักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคด้านจิตเวช 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลตาชีมีสุขภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่

พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบลตาชีมี
สุขภาพที่ดียิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

4. โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อรณรงค์ ให้ความรู้ 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลตาชี
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และ
ลดการสูบบุหรี่ลง 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพื้นที่

พึงพอใจ 

ชุมชนในพื้นที่ต าบลตาชีมี
อัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่

สาธารณะน้อยลง 

ส านักปลัด 

 

 

-85- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬากรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบลตาชีมี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

6. โครงการปูองกันและแก้ไขเด็ก
และเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

เพื่อลดอัตราการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลตาชี 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

ลดอัตราการต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ต าบลตาชี 

ส านักปลัด 

7. โครงการปูองกันและและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

1. เพื่อลดอัตราการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต าบลตาชี 
2.เพื่อให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลตาชีเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชน 
ในต าบลตาชี 

- - 40,000.- 40,000.- 40,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

ปูองกันและลดการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต าบลตา

ชี 

ส านักปลัด 

8. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

เพื่อลดอัตราการเกิดโรคขาด
สารไอโอดีนในพื้นที่ต าบลตา
ชี 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

ลดอัตราการเกิดโรคขาด
สารไอโอดีนในพื้นที่ต าบล

ตาชี 

ส านักปลัด 

 

 

 

ผ.02 



 

 
 

-86- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. โครงการส่งเสริมอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ กับ อสม.
ต าบลตาชี 

เพื่อให้ความรู้แก่   อสม.ใน
พื้นที่ต าบลตาชี 

อสม.ในต าบลตาชี - - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

อสม.ในพื้นที่ต าบลตาชีมี
ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อ
ถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน

ต่อไป 

ส านักปลัด 

11. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อปูองกันให้ประชาชนในต าบล
ตาชีปราศจาก 
โรคมะเร็งเต้านม 

ประชาชน 
ในต าบลตาชี 

- - 15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 
ปราศจาก 

โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลัด 

รวม 11 โครงการ - - - 15,000.- 160,000.- 160,000.- 160,000.- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-87- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสรมิด้านสาธารณสุข 
    4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาสตรีและ

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและ
ครอบครัว 

๕ หมู่บ้าน - 3๐,๐๐๐.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สตรีในต าบลตาชีมีความ
เข้มแข็งยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

ครอบครัว ในต าบลตาชี      
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา

ครอบครัวชุมชน (ศพค.) 
 

เพื่อส่งเสริมศูนย์พัฒนา

ครอบครัวชุมชน (ศพค.)  
๕ หมู่บ้าน - 

 
1๐,๐๐๐.- 

 
1๐,๐๐๐.- 

 
1๐,๐๐๐.- 

 
10,000.- ร้อยละ ๘๐ 

ปชช.พึงพอใจ 
ครอบครัวอยู่ดีกินดียิ่งข้ึน ส านักปลัด 

3. โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ เพื่อส่งใจและห่วงใยผู้สูงอายุ 
ต าบลตาชี 

ผู้สูงอายุใน 
ต าบลตาชี 

- 
 

- 
 

6๐,๐๐๐.- 
 

6๐,๐๐๐.- 
 

6๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรี วันสตรีสากล 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรี วันสตรี
สากล ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน - 20,000.- - 
 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สตรีในต าบลตาชีมีความ
เข้มแข็งยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

5. โครงการสังคมสงเคราะห์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยด้อย
โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ที่พึ่ง 

เพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ปุวยด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ที่พึ่ง 

ประชาชนในต าบลตาชี - 20,000.- - - - ร้อยละ 80 ปปช 
พึงพอใจ 

ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

 

 

-88- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ ต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน - 
 

- 
 

๗๐,๐๐๐.- 
 

๗๐,๐๐๐.- 
 

70,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบลตาชีมี
ความสามัคคียิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลตาชี 

เพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลตาชี 

ผู้สูงอายุต าบลตาชี - 100,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ 80 ปปช 
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุในต าบลตาชีมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

8. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่
จะเข้าสู่วัยสูงอายุในพื้นที่
ต าบลตาชีให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

ประชาชนที่ก าลังจะเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในต าบลตาชี 

- - 15,000.- 15,000.- 15,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

ผู้ย่างเข้าสู่วัยสูงอายุใน
พื้นที่ต าบลตาชี 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

9. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีในพื้นที่ต าบล 
ตาชี 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

เด็กและสตรีในพื้นที่ต าบล
ตาชีสามารถปกปูองตนเอง

จากความรุนแรงได้ 

ส านักปลัด 

10. โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงาน
ท าช่วงปิดเทอม 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ต าบลตาชีใช้
เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิด
ประโยชน ์
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลตาชีมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึนและใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์

ส านักปลัด 

ผ.02 



 

 
 

เด็กและเยาวชนให้ดีข้ึน 
 

 

 

-89-  
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชราและคน
พิการ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนชราและคนพิการใน
ต าบลตาชี 

คนชราและคนพิการในต าบล
ตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

คนชราและคนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

12. โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้อายุมีอาคารเรียนที่ดี
ยิ่งข้ึน 

1 หลัง - - 80,000.- - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่

พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมีอาคารเรียนที่ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่มีกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ สามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชนในต าบลตาชี - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน
พื้นที่พึงพอใจ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท า 

ส านักปลัด 

14. โครงการบ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

เพื่อบ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

ประชาชนในต าบลตาชี - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ปปช 
พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบลตาชีมี
อาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

-90- 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการส่งเสริมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

ต าบลตาชี - 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

อบต.ตาชี 
มีแผนชุมชน 

ส านักปลัด 

16. โครงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพื่อประชาคมหมู่บ้าน,ต าบล 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ต าบลตาชี - 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

10,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อบต.ตาชี 
มีแผนพัฒนาท้องถ่ินใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

17. โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของชุมชน 

พื้นที่ต าบลตาชี - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

18. โครงการส่งเสริมความรู้ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลตาชี 

เพื่อการปูองกนัแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ต าบลตาชี - 
 

- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

5๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ต าบลตาชีปราศจากปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลัด 

19. โครงการส่งเสริมความรู้
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
 

เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้พลเมือง
ดีวิถีประชาธิปไตย 

๕ หมู่บ้าน - 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

10,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสร้างพลเมืองวิถี
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

20. โครงการจิตอาสาพัฒนาด้วยใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบล
ตาชีมีจิตอาสาเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชีมีจิตอาสา 

เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

รวม 20 โครงการ - - - 260,000.- 545,000.- 465,000.- 465,000.- - - - 

 
 
 
 

-91- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสรมิด้านสาธารณสุข 
    4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา  
 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา ๓๔๑ คน 

๕ หมู่บ้าน 
คนชรา ๓๔๑ คน 

- 
 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพยกระดับ
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 

2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพคนพิการ  
๗๕ คน 

๕ หมู่บ้าน 
คนพิการ ๗๕ คน 

- 
 

๗๒๐,๐๐๐.- 
 

๗๒๐,๐๐๐.- 
 

๗๒๐,๐๐๐.- 
 

720,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพยกระดับ
ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - - 3,457,000.- 3,457,000.- 3,457,000.- 3,457,000.- - - - 

 
 

ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การส่งเสรมิด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,7การส่งเสริมด้านอัตลักษณ ์
    5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
ต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมเด็ก  
วันเด็กแห่งชาติ 

เด็กในต าบลตาชี - 
 

- 
 

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กในต าบลตาชีมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเข้าร่วม

กิจกรรม 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเล็ก 

เพื่อให้ความรู้และการฝึก
ทักษะประสบการณ์เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตา
ชี 

- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเล็กรับความรู้และ
ประสบการณ ์

ส านักปลัด 

3. โครงการท่องโลกกว้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตา
ชี 

- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

30,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การศึกษาอหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

ส านักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแล
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตา
ชี 

- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสุขภาพของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ส านักปลัด 

5. โครงการปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครองเด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็ก 
บ้านนอก 
 

เพื่อปฐมนิเทศ และประชุม
ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
บ้านนอก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตา
ชี 

- 
 

5,000- 
 

5,000- 
 

5,000- 
 

5,000- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนา
เด็กฯ 

ส านักปลัด 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

ท่ี (ผลลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

6. โครงการอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนอก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กให้
ได้รับสารอาหารจากนม 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนอก จ านวน 30 
คน ๆ ละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน 

- 57,486.- 57,486.- 57,486.- 57,486.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

อาหารเสริม (นม) ที่จัดซื้อ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

นอก 

ส านักปลัด 

7. โครงการอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กให้
ได้รับสารอาหารจากนม 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตา
ชี จ านวน 90 คน ๆ ละ 
7.37 บาท จ านวน 260 
วัน 

- 172,458.- 172,458.- 172,458.- 172,458.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

อาหารเสริม (นม) ที่จัดซื้อ
ให้โรงเรียนบ้านตาชี 

ส านักปลัด 

8. โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี 

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน 
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตา
ชี จ านวน 90  คน ๆ ละ 
20 บาท จ านวน 200 วัน  

- 441,000.- 360,000.- 360,000.- 360,000.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

อาหารกลางวัน ที่จัดซื้อให้
โรงเรียนบ้านตาชี 

ส านักปลัด 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาบ้าน
นอก 

- 241,900.- 241,900.- 241,900.- 241,900.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

10. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาบ้าน
นอก 

- - 7,000.- 7,000.- 7,000.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

11. โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาบ้าน
นอก 

- - 7,000.- 7,000.- 7,000.- ร้อยละ 80 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 

 

-94- 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. โครงการให้ความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการศึกษา
ของนักเรียนที่เป็นผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
นักเรียนในต าบลตาชี 

เด็กนักเรียนที่มีชื่ออยู่ใน
พื้นที่ต าบล 
ตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

นักเรียนในต าบลตาชี
ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอในการ

เรียนหนังสือ 

ส านักปลัด 

รวม 12 โครงการ - - - 927,844.- 940,844.- 940,844.- 940,844.- - - - 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-95- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การส่งเสรมิด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,7 การส่งเสริมด้านอัตลักษณ ์
    5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนจัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน  
ในและนอกต าบล 

เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา ในและนอกต าบล 

๕ หมู่บ้าน - 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ สามัคค ี

ส านักปลัด 

2. โครงการวันท้องถ่ินไทย อบต.ตา
ชี (คนท้องถ่ินสัมพันธ์) 

เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในพื้นที่ต าบลตาชี 

ประชาชนในต าบลตาชี - 10,000.- - - - ร้อยละ 80 ของ 
ปปช.ในพื้นทึ่ง

พอใจ 

ส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่
ต าบลตาชี 

ส านักปลัด 

3. โครงการแข่งขันกีฬา ต าบลตา
ช ี เพื่อจัดแข่งขันกีฬา ต าบลตาชี 

 

๕ หมู่บ้าน - - ๑3๐,๐๐๐.- 
 

๑3๐,๐๐๐.- 
 

๑3๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึง
พอใจ 

เพื่อจัดแข่งขันกีฬา ต าบล
ตาชี 
 

๕ หมู่บ้าน 

4. โครงการมหกรรมผลไม้และของ
ดีต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลไม้และ
ของดีต าบลตาชี 

๑ ครั้ง - 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
การตลาด 

ส านักปลัด 

5. โครงการงานประเพณีลอย
กระทงต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 
 

ต าบลตาชี - 
 

- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

๘๐,๐๐๐.- 
 

80,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

6. โครงการงานประเพณีแห่เทียน
พรรษาต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
เข้าพรรษา 
 

ต าบลตาชี - 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 
 

5,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

ผ.02 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และของดีต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและของดีต าบลตาชี 

ต าบลตาชี - 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณี 
วันสาร์ทเดือนสิบ 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีประจ า
ท้องถ่ิน 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 
 

15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ 80 ปชช.
พึงพอใจ 

อนุรักษ์ประเพณีประจ า
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

9. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 
 

20,๐๐๐.- 
 

20,๐๐๐.- 
 

20,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ 80 ปชช.
พึงพอใจ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาประจ า
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

รวม 9 โครงการ - - - 65,000.- 330,000.- 330,000.- 330,000.- - - - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-97- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสรมิด้านสาธารณสุข 
    6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคง 
       6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปูองกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุ 

ทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อปูองกันลดอุบัติเหตุ เช่นปี
ใหม่,สงกรานต์  

ต าบลตาชี - 
 

- 
 

๓5,๐๐๐.- 
 

๓5,๐๐๐.- 
 

๓5,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปูองกันลดอุบัติเหตุบนถนนช่วง
เทศกาล 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย
ขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัย 

เพื่อให้ความรู้กฎหมายด้านจารจร
ประชาชน ต าบลตาช ี

ต าบลตาชี - 
 

1๐,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

15,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปูองกันลดอุบัติเหตุการขับข่ีรถ
ทางถนน 

ส านักปลัด 

3. โครงการฝึกอบรมจัดต้ังสมาชิก
อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน ( 
อปพร.) 

เพื่ออบรมหรือทบทวนสมาชิก อป

พร. อบต.  
ตาชี 

ต าบลตาชี - 
 

70,๐๐๐.- 70,๐๐๐.- 70,๐๐๐.- 70,๐๐๐.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาความรู้ 
ด้านสาธารณภัยฯ 

ส านักปลัด 

4. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ให้ความรู้การปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ประชาชน 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปูองกันและลดการ 
เกิดภัยต่างๆ รวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อ

ประสบภัย 

ส านักปลัด 

5. โครงการสั่งใช้สมาชิก อปพร.  
ตรวจตราดูแล 

เพื่อสั่งใช้สมาชิก อปพร.
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิต/ทรัพย์สิน 

ต าบลตาชี - 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สมาชิก อปพร. ปฏิบัติรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 
 

-98- 
 

ท่ี 
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอกควัน 

เพื่อให้ความรู้การปูองกันและ
แก้ไข 
ปัญหาไฟปุาและหมอกควันกับ
ประชาชนในต าบลตาชี 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล 
ตาชี,uความรู้การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน 

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - - 150,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- - - - 
 
 
 
 

ผ.02 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-99- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างยะลาสันติสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การส่งเสรมิการค้าและการลงทุน 
    7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.
และผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน, 
พนักงานจ้าง, ผู้น า,ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา อบต.ตาชี 

๕๐ คน - 
 

130,๐๐๐.- 
 

130,๐๐๐.- 
 

130,๐๐๐.- 
 

130,0๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรส่วนท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก สภา 
อบต. พนักงาน ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ต าบลตาชี 

เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จ้าง อบต.ตาชี 

๓๐ คน - 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

30,000.- ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

เสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรมให้แก่บุคลากรอบต.ตา

ช ี

ส านักปลัด 

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

บุคลากรสังกัด อบต.ตาชี 
และประชาชนในต าบลตาชี 

- 20,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึง
พอใจ 

ส่งเสริมความ
ปรองดองและ
สมานฉนัท์ของ
ประชาชนใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

 

 

ผ.02 



 

 
 

-100- 
 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการวันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อจัดพิธีส าคัญของชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ต าบลตาชี - 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ตระหนักวันส าคัญวัฒนธรรม 
ประเพณี 

ส านักปลัด 

5. โครงการบริการรับช าระภาษี
เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาชน
สัมพันธ์ภาษีท้องถ่ิน อบต.ตาชี 

เพื่อออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ อบต.  

๑ 
โครงการ 

- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

5,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

6. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

ต าบลตาชี - 20,000.- 200,000.- 200,000.- 200,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

7. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย 
ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้าง
เหมาที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจยัประเมินผล
วามพึ่งพอใจของ
ผู้รับบริการของ อบต. 

ประชาชน 
ในต าบลตาชี 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 ปชช.
พึงพอใจ 

รับทราบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนในต าบลตาชี 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

-101- 
        
 

 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ 
ของชาติ ต าบลตาชี 

เพื่อด าเนินงานปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

๕ หมู่บ้าน - 
 

- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

2๐,๐๐๐.- 
 

20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปกปูองสถาบันชาติศูนย์
รวมฯความสามัคคี 

ส านักปลัด 

ผ.02 

ผ.02 



 

 
 

9. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
 

เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน และส่งเสริม
ความสัมพันธ์  

๕ หมู่บ้าน - 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ชุมชน 

ส านักปลัด 

10. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน 

เพื่อใช้จ่ายการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาและนายก อบต.
ตาชี 

ต าบลตาชี - 
 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

750,๐๐๐.- 
 

250,๐๐๐.- 
 

250,๐๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
มาเลือกตั้ง 

สมาชิกสภา นายก อบต.ตาชี
ตามวาระ 

ส านักปลัด 

11. โครงการส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.การจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.
2562  

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนในต าบลตาชี 

ประชาชนต าบลตาชี - - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล 
ตาชี มีความรู้ด้าน พรบ.การ

จัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 มาก

ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

รวม 11 โครงการ - - - 745,000.- 1,245,000.- 745,000.- 745,000.- - - - 
 

 

 

 

 

 

 

-102- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลติด้านการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสรมิด้านสิ่งแวดล้อม 
    8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน 
       8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

ประชาชนใน 
ต าบลตาชี 

- 
 

- 
 

10,๐๐๐.- 
 

10,๐๐๐.- 
 

10,0๐๐.- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

ประชาชนรู้จัก 
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
องค์กร 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ด้าน
พนักงานให้กับพนักงานใน อบต.
ตาชี 

พนักงานใน  
อบต.ตาชี 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พนักงานมีความรู้ด้าน
พลังงานเพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ - - - - 30,000.- 30,000.- 30,000.- - - - 
 

ผ.02 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-103- 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ส่งเสรมิพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิด้านการเกษตร เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสรมิโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 
    1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ า 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.

ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านนายใจ–
นายพล หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า ติดฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 

ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

- 
 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ า
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 
ประสานแผน 

อบจ. 

รวม      1   โครงการ - - - ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - - - - - 
 
 

ผ.02/1 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

-104- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
โครงการจัดซื้อศาลาที่พักคอยส าหรับ
ประชาชน 

 2 หลัง - 99,000.- - - - กองช่าง 

2. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง 

2 เครื่อง - 19,000.- - - - ส านักปลัด 

3. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 

2 เครื่อง - 118,000 - - - ส านักปลัด 

4. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1  

2 เครื่อง - 44,000.- - - - ส านักปลัด 

5. บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน 

1 เครื่อง - 16,000.- - - - กองคลัง 

6. บริหารงานคลัง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

2 เครื่อง - 8,600.- - - - กองคลัง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย งบประมาณ หน่วยงาน 

ผ.03 

ผ.03 



 

 
 

(ผลลิตของครุภัณฑ์) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

รับผิดชอบ 

7. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

2 เครื่อง - 8,600.- - - - ส านักปลัด 

8. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด 800 VA  

2 เครื่อง - 5,000.- - - - ส านักปลัด 

9. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
เก้าอี้ส านักงาน 

1 ตัว - 4,500.- - - - ส านักปลัด 

10. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก 
ขนาด 5 ฟุต  

1 ตัว - 6,000.- - - - ส านักปลัด 

11. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกแบบเต้ีย 
ขนาดกว้าง  118.50 ซม. ลึก 40.60 
ซม. สูง 87.80 ซม. 

2 ตู้ - 12,000.- - - - ส านักปลัด 

12. บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์  
ขนาด 120 ซีซี  

1 คัน - 56,000.- - - - ส านักปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13. เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์  
ขนาด 120 ซีซี  

1 คัน - 56,000.- - - - กองช่าง 

14. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน 

2 เครื่อง - 32,000.- - - - ส านักปลัด 

15. การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

1 เครื่อง - 3,400.- - - - ส านักปลัด 

ผ.03 



 

 
 

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

16. สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

1 เครื่อง - 3,400.- - - - ส านักปลัด 

17. เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ชุดพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 

1 คัน - 20,000.- - - - กองช่าง 

18. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
ติดตั้งกระจกโค้ง กระจกเน้ือ
สแตเลส  ขนาด 32 น้ิว  

จ านวน 8 บาน - 88,000.- - - - ส านักปลัด 

19. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
กล้องถ่ายรูป   

1 ตัว - 20,000.- - - - ส านักปลัด 

20. เคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ 
ล้อวัดระยะทาง 

1 ชุด - 7,000.- - - - กองช่าง 

21. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น 
เครื่องปั้มน้ า 

1 เครื่อง - 8,000.- - --  ส านักปลัด 

รวม - 634,500.- - - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565) นั้น จะต้องมีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 
29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน          “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี”  

โดยการประเมินแผน พัฒนาท้องถิ่น นั้นจะต้อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) 
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ดังนั้น จึงได้ ก าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
    3.4 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
    3.5 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
    3.8 แผนงาน 5 คะแนน 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 
 

คะแนนรวมเกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น จะต้องมีการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แล้ว จะต้อง  ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิก ความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน 
(5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 



 

 
 

พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
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“(5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 

โดยการประเมินแผน พัฒนาท้องถิ่น นั้นจะต้องด าเนินการ ติดตามและประเมินผล โครงการ
พัฒนา ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ และผลของการด าเนินกิจกรรมโครงการ พัฒนานั้นตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมี การพัฒนาไปในทิศทางใด ให้
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

5 คะแนน 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5 คะแนน 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 คะแนน 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 คะแนน 



 

 
 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
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ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 คะแนน 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
รวมคะแนน 100 คะแนน 

 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2564) และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทาง ในการ 
บริหาร พัฒนาต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้
ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี” 
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โดย มีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็น

ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ซ่ึงคณะกรรมการ จะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม 
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ จ านวน 3 แบบ ดังนี้  

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 
แบบที่ 1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
1. วิสัยทัศน์   
2. พันธกิจ   
3. เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ   
4. ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)   
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)   
6. ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา   
7. ผลผลิต/โครงการ   
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

http://www.dla.go.th/


 

 
 

12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 การจัดด าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

  

17. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

18. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

รวม   
 
 

แบบที่ 2. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด า เนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

-------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  
2. รายงานผลการด าเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

----------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนธันวาคมของทุกปี 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง คุณภาพในการ
ด าเนินงานของต าบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อผลการด า เนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม)ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง   ที่ ดี
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
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การบันทึกข้อมูลแบบที่ 4 
แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาชีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ค าชี้แจง: แบบที่ 4 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ (โครงการ/ กิจกรรม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายใน เดือนธันวาคมของ
ทุกป ี

------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 
ค าอธิบาย : ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย (/) 
 
1. เพศ    ( ) ชาย    ( ) หญิง 
 
2. ช่วงอายุ  (  ) ต่ ากว่า 2 5 ปี  (  ) 25 - 40 ปี  (  ) 41 – 60 ปี  (  ) มากกว่า 60 ปี  
 
3. การศึกษา  (  ) ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี  
 
4. อาชีพ  (  ) รับราชการ (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย (  ) รับจ้าง/เกษตรกร (  ) นักเรียน/นักศึกษา (  

) อ่ืนๆ ระบุ................................... 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตา
ชีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์  และประเด็นการ
พัฒนา  
 
ค าอธิบาย :  1. มีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)  

2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน มีเพียงข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ที่ข้อละ 15 คะแนน  
3. ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   



 

 
 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   



 

 
 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  



 

 
 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้   
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน ให้  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้  
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้   
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน ให้  
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน ให้   
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให้  
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให้  

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็นประธาน
กรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี โดยต าแหน่ง และมี คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วม พิจารณา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุน



 

 
 

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่
การปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แผนพัฒนาจังหวัดยะลา และ
หน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้ 

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝุาย โดยอาศัย

ความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุน
งานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานร่วมกัน  

(2) จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละ
คน ตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา  

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน  
(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น  
(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝุายเข้าร่วมท างาน เพ่ือตรงไปสู่

จุดหมายเดียวกัน ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง  

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา 
บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง การฝึกอบรมการ
จัดท าเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้  ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็น ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญใน
การอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่  เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม  ของ
ประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด 
แต่เป็นระดับที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่  
กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ 
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ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  
    (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับ
ฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง  ความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

(3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล  ความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ ภาครัฐ เช่น การ



 

 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม 
โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด า เนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น  

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูง 
ที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น  

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความส า คัญยิ่ ง เพราะ 
ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ ของ
ประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วม รับประโยชน์” 
ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างาน ใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย เนื่องจาก ประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 
 4.4.2ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนาโดยอิงการ คาดการณ์
การพัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   1. การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
    (1) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (2) แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    (3) การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติใน
อาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน 
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้ มากขึ้น 
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และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ  ขอไว้ไม่ลดภาษี
น าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 
8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบ ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้

ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ ประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่า



 

 
 

จะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจร การ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพ่ือประโยชน์ในการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรและสินค้า ระบบสาธารณูปโภค 
บริโภค ให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ต้องส่งเสริมการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจ พอเพียงตามศักยภาพของ
ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน พัฒนาการแปร รูปผลิตผลและบรรจุภัณฑ์ทาง
การเกษตร การพัฒนาอาชีพโดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ รายได้ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการ  บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แม่น้ า ล าคลอง สนับสนุนอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ คือ โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัด

นก และโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในประเทศไทย  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ให้ความส าคัญเรื่องภาษาอังกฤษ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริม

ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม  โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาที่เหมาะสม
เพ่ือสุขภาพ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก กฎหมายและวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและ
ความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังมีความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐ สมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหา
การก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่ง  ไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง การบริหาร
ภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ
ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
รัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้อยู่ในระดับที่สื่อสาร กับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 
 



 

 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ให้ความส าคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในพ้ืนที่ต าบลตาชี โดยส่งเสริมการ

ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการน าพลังงานที่มีมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


