แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ

องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โทร/โทรสาร 0-7364-0030

คานา
เนื่องด้วยพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 46 (1) และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(1) ประกอบกับระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทท้องถิ่น โดยนําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมูบ่ า้ นหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดําเนินการ
เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
นําไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารต้องการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)
ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการบริหารและ พัฒนาตําบลตะปอเยาะอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างงแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารบริการส่วนตําบลตะปอเยาะ
อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โทร/โทรสาร 0-7364-0030

สารบัญ
หน้า
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลยุทธศาตร์
การติดตามประเมินโครงการ
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ประวัติความเป็นมา คําว่าตะปอเยาะ เป็นภาษาถิ่น แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ผลมีหนามคล้ายขนุน
ผลโตขนาดเท่าส้มโอ รับประทานได้ มีรสเปรี้ยวอมหวาน กล่าวกันว่าเมื่อสมัยก่อนมีต้นตะปอเยาะขนาดใหญ่อยู่
ที่ หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ มีราษฎร์อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่จากการสันนิฐาน
ประมาณ 100 ปี ทางราชการรวมเอา 5 หมู่บ้าน คือบ้านตะปอเยาะ บ้านบูเกะบากง บ้านบลูกาสนอ บ้านบลู
กา บ้านกูยิ ตั้งเป็นตําบลใช้ชื่อว่า ตําบลตะปอเยาะ และได้จดั ตั้งเป็นสภาตําบลเมื่อ พ.ศ. 2539 และได้จัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ตามประกาศลงราชกิจนุเบกษาวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539
ภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาษามาลายู ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพษุรุษ และการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ชาวมาเลเซีย ซึง่ เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ในปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้เริ่มนิยมใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
และมากว่าร้อยละ 50 สําหรับชายไทยมุสลิมจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้คัมภีรอ์ ัลกรุฮ่าน เพือ่ ใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจประจําวัน จึงสามารถอ่านและเขียนภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดี
พื้นที่/อาณาเขต ตําบลตะปอเยาะ มีเนื้อทีท่ ั้งสิ้น 34.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
21,468.75 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลลูโบะสาวอ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลลูโบะบือซา อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตําบลสุวารี
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

แผนที่ตั้งตําบลตะปอเยาะ
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นทีล่ าดเทจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุม่ โดย
เริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมูท่ ี่ 4 และหมูท่ ี่ 5 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การ
เพาะปลูก
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน และฤดูฝน
จะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคม จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน
๑.๔ ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกสวนผลไม้ ปลูกยางพาราและทํานาข้าว ส่วน
ที่ดินแถวบ้านตะโละมิญอ มีลักษณะเป็นดินพรุเหมาะกับการปลูกปาลม์เนื้อทีป่ ระมาณ 250ไร่และประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประกอบการทางการเกษตร โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบริเวณรอบนอก มี
การทําสวนผลไม้ ทํานาและสวนยางพาราในเขตเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี
2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลตะปอเยาะ มีหมูบ่ ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ
ทั้งหมด) ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ
มีนายนูเซ็ง เจ๊ะเตะ
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านบูเก๊ะบากง
มีนายฮาซัน เซ็ง
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา
มีนายสุชาติ ดือราแม
ตําแหน่งกํานัน
หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสนอ
มีนายเจ๊ะมิง ลีมาอะ
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ
มีนายมะรอเซะ สาและ
ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิเ์ ลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ครัง้ ล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2555
-จํานวนผู้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2555 คือ 5,722 คน
-จํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตัง้ ปี 2555 คือ 4,525 คน ร้อยละ 79.08
-จํานวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14 คน คิดเป็น 0.30
-จํานวน บัตรเสีย 92 บัตร คิดเป็น 2.03 %
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หมู่
ที่ ชื่อบ้าน
1 บ้านตะปอเยาะ
2 บูเก๊ะบากง
3 บลูกา
4 บลูกาสนอ
5 กูยิ
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้
มีสิทธิ์ ปี
2555
1,147
1,008
1,057
1520
990
5,722

จานวน
ผู้มาใช้
สิทธิ
892
794
876
1,198
765
4,525

คิดเป็น
ร้อยละ

บัตร
เสีย

คิดเป็น
ร้อยละ

77.77
78.77
82.88
78.82
77.27
79.08

17
16
25
20
14
92

1.91
2.02
2.85
1.67
1.83
2.03

บัตรไม่
ประสงค์
ฯ
3
5
3
2
1
14

คิดเป็น
ร้อยละ
0.34
0.63
0.34
0.17
0.13
0.30

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ มีประชากรทั้งสิ้น 9,521 คน แยกเป็นชาย 4,676 คน หญิง
4,845 คน มีจํานวนครัวเรือน 2,115 ครัวเรือน
จานวนครัวเรือน
จานวนราษฎร (คน)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
2
3
4
5
รวม

บ้านตะปอเยาะ
บ้านบูเกะบากง
บ้านบลูกา
บ้านบลูกาสนอ
บ้านกูยิ
บ้านเลขที่ ๐

407
453
372
523
359
1
2,115

870
811
909
1,284
802
4,676

974
906
932
1,235
797
1
4,845

1,844
1,717
1,841
2,519
1,599
1
9,521

( ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มิถุนายน 2562)
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หมู่ที่
1
2
3
4
5

ตารางเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต
จานวนประชากร (คน)
หมู่บ้าน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
บ้านตะโละมีญอ
บ้านบูเกะบากง
บ้านบลูกา
บ้านบลูกาสนอ
บ้านกูยิ

รวม

1,777
1,651
1,715
2,427
1,518

1,785
1,662
1,772
2,466
1,561

9,088

9,247
9,403
เพิ่มขึ้น
( ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กันยายน ปี2558-2560)

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ประเภท
ประชากรอายุต่ํากว่า 18 ปี(เยาวชน)
ประชากรอายุระหว่าง 18-60 ปี (ประชาชน)
ประชากรอายุมากว่า 60 ปีขึ้นไป (ผูส้ ูงอายุ)
รวมทั้งหมด
จานวนผู้สูงอายุ(อายุ 60 ปีขึ้นไป)ที่มาขึ้นทะเบียน
จานวนผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียน

1,845
1,668
1,798
2,506
1,586

การคาดการณ์
ในอนาคต
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

จานวน(คน)
รวม (คน)
ชาย
หญิง
1,479
1,474
2,953
2,764
2,784
5,548
433
586
1,019
4,638
4,817
9,520
(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มิถุนายน 2562)
ชาย 437 คนหญิง 540 คน รวม 977 คน
ชาย 73 คนหญิง 90 คน รวม 163 คน
(ข้อมูลระบบเบี้ยยังชีพ มิถุนายน 2562)

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
1) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มกี ารศึกษา( ข้อมูล จปฐ. 2560 )
2) ระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 26.85
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณร้อยละ 20.81
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ ร้อยละ 15.05
- ระดับอนุปริญญา ประมาณร้อยละ 2.39
- ระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1.99
- สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 0
- ไม่ได้รับการศึกษา ประมาณร้อยละ 1.56
2) จํานวนสถาบันการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ
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1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สพฐ. 4 แห่ง
2. โรงเรียน สังกัด สช. 2 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
4. ระดับการศึกษาตาดีดา( ฝ่ายศาสนา) 9 แห่ง
ชื่อโรงเรียน

ห้อง
จานวนบุคลากร
เรีย
ชาย หญิง รวม
น

ผู้บริหาร /ผู้รับใบอนุญาต

จานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

ระดับปฐมวัย

1 ศพด.บ้านบลูกา
2 ศดม.ดารุลอามาน

นายอาหะมะ วายะ
นายต่วนหะ ต่วนกะจิ

2
3

-

4
4

4
4

25
17

20
25

45
42

ระดับประถมศึกษา

1 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ นายอิสเหาะ สามะแต
2 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
3 โรงเรียนบ้านบลูกสนอ นายมงคล ชมติวัง

9 5
16 10
9 8

9
25
13

15
35
21

100 102
195 200
118 92

233
395
210

4 โรงเรียนบ้านกูยิ

9

10

17

56

119

นางสาวนูรฮายาตี หามิ

7

63

ระดับมัธยมศึกษา

1 ร.ร.มาฮัดมูฮมั มาดีนียะห์ นายอับดุลมูตอเล็บ ดอรอแม
2 ร.ร.ดารุลกุรอานิลการิม นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลสมัด
รวมทั้งหมด

9 8
8
16 160 137 297
12 17 19 57 80 79 159
83 59 103 162 902 859 1,731
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

ระดับการศึกษาตาดีดา( ฝ่ายศาสนา) ปีการศึกษา 2๕60
ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

หมู่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ร.ร ดารุลอามาน
ร.ร ดารุลฮูดา
ร.ร ดาริลฟาละห์
ร.ร.ดารุลฟีรเดาส์
ร.ร นูรูลอิหซาน
ร.ร ปาลุกาสนอ
ร.ร ดารุลอีมาน
ร.ร อัลยามาอ๊ะ
ร.ร.นูรุลยากีน

นายต่วนหะ ต่วนกะจิ
นายบือราเฮง สามะแต
นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ
นายสดี รอแมดี
นายหะยีมะ ดาโอะ
นายมะแด ลิมา
นายอับดุลเราะมาน อับดุลสมัด
นายสือแม แวกามิลา
นายอับดุลอาซิซ พีรีซี
รวมทั้งหมด

1
1
2
3
3
4
4
5
5

ปี
ดําเนิน
การ
2543
2545
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2545

จํานวนครู

จํานวน.

ชาย

หญิง รวม

5
3
4
2
4
6
3
2
1
30

3
4
4
4
3
6
5
4
5
38

ชาย

หญิง

รวม

8 40 40
7 55 68
8 53 65
6 52 55
7 62 49
12 53 53
8 55 63
6 62 60
6 29 38
68 461 491

80
123
118
107
111
106
118
122
67
952

(ข้อมูล สช.อําเภอยี่งอ เดือนมิถุนายน 2561)
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4.2 สาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน
5 แห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะปอเยาะ 1 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ไม่มีคดีอาชญากรรมที่เป็นค่อนข้างรุนแรง
4.4 ยาเสพติด
ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ตําบลตะปอเยาะ ได้มีการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจาก
หลายๆ ภาคส่วนในพื้นที่ และได้มีการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ เช่น การคัดกรองผูเ้ สพ การส่งตัวเพื่อเข้า
รับการบําบัดรักษา เป็นต้น
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลกาหลง ได้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ่วยเอดส์ รวมถึงมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับด้านการสังคมสงเคราะห์ เช่น การปรับปรุงที่อยูอ่ าศัยของผูพ้ ิการ เป็นต้น
5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ได้แก่
1) ทางหลวงแผ่นดิน (เพชรเกษม 42 ) สายปัตตานี - นราธิวาส
2) ทางหลวงแผ่นดิน สายตะโละหะลอ - ปาลอบาต๊ะ
ถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
1) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
ถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
1) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1(บางส่วน)
2) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2
3) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3
4) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4
5) ถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5
ถนนลาดยาง จํานวน ๓ สาย
๑) สายบ้านบลูกาสนอ - บ้านกูยิ
หมู่ที่ 4 - 5
2) สายบลูกาฮูลู – บลูกาฮีเล
หมู่ที่ 3
3) สายบาโง ช่วงที่ 1
หมู่ที่ 4
ถนนคอนกรีต จํานวน 15 สาย
๑) สายถนนเพชรเกษม 42 – บ้านกูยิ
หมู่ที่ 5
๒) สาย นย.1 , (บางช่วง)
หมู่ที่ 1
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๓) สายดาลัมดือลง
หมู่ที่
๔) สายหอนาฬิกา - ตะโละมีญอ
หมู่ที่ 1
๕) สายบลูกาสนอ – บาโงใน
หมู่ที่ 4
๖) สายบลูกาสนอ – กูยิ
หมู่ที่ 4,5
๗) สายบาบอแม
หมู่ที่ 4
๘) สายกําปงบือแน
หมู่ที่ 4
๙) สายเปาะกูยะโก๊ะ
หมู่ที่ 3
๑๐) สายหลังตาดีกาแบเราะห์
หมู่ที่ 4
๑๑) สายบาโงช่วงที่ 2
หมู่ที่ 3
๑๒) สายดือราแม 1
หมู่ที่ 3
๑๓) สายซอยพัฒนา
หมู่ที่ 2
๑๔) สายบ้านบูเก๊ะบากง ม.2-บ้านตะโล๊ะมีญอ
หมู่ที่ 2
๑๕) สาย นย.2 (บางช่วง)
หมู่ที่ 1
ถนนลูกรัง
จํานวน 7 สาย
1) สาย นย.1 (บางช่วง)
หมู่ที่ 1
2) สาย นย.2 (บางช่วง)
หมู่ที่ 1
3) สายหลัง ร.ร.บ้านบูเก๊ะบากง
หมู่ที่ 2
4) สายดือราแม 2
หมู่ที่ 3
5) สายดือราแม 3
หมู่ที่ 3
6) สายฆือลงกูแว
หมู่ที่ 3,4
7) สายยือลือตง
หมู่ที่ 1
5.2 การไฟฟ้า
ในพื้นที่ตําบลตะปอเยาะ มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 5 หมูบ่ ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ เกือบทุกครัวเรือน มีไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ จํานวน 60 จุด ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเป็นบ้านที่กําลังก่อสร้างใหม่และแยกบ้านอยู่ใน
สถานที่ห่างไกลจากชุมชน
5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะยังไม่มีกิจการประปาใช้ แต่กรมชลประทานได้สร้างประปาภูเขา
ใช้เฉพาะ ม.2-5 เช๋น ฝายทดน้ําของพระราชดําริ(น้ําตกพุเสด็จ) หมู่ 4 บ้านบลูการสนอ ฝายขนาดเล็กของ
ชลประทานจังหวัดนราธิวาสตัง้ อยู่ หมู่ 5 บ้านกูยิ
หมู่ที่ 1 บ้านตะปอเยาะ
มี - ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะบากง
มี 42 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา
มี 112 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสนอ
มี 350 ครัวเรือน
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หมู่ที่ 5 บ้านกูยิ
มี 320 ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์
มีระบบตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 7 ตู้ โทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)จํานวน 71 ครัวเรือน
โดยประมาณ โทรศัพท์มอื ถือ 498 ครัวเรือนโดยประมาณ และมีการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตตําบล 1
แห่ง ณ ที่ทําการอบต.ตะปอเยาะและรายละเอียดมีดงั นี้
โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน 7
แห่ง
หมู่ที่ 1
จํานวน
1
แห่ง
หมู่ที่ 2
จํานวน
3
แห่ง
หมู่ที่ 3
จํานวน
แห่ง
หมู่ที่ 4
จํานวน
2
แห่ง
หมู่ที่ 5
จํานวน
1
แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข (ปณช.) ตําบลตะปอเยาะ ตั้งอยู่ 1 แห่ง ที่ หมู่ 2 บ้านบูเกะบากง ตําบล
ตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
มีเนื้อที่ในการทําการเกษตร 13,249 ไร่ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะปอเยาะ สามารถแยกรายละเอียดดังนี้
1) การทําข้าวนาปี มีพื้นที่ 2,742 ไร่ และครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพทํานา มีประมาณ 525
ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่
2) ทําสวนยางพารา มีพื้นที่ 7,437 ไร่ และครัวเรือนทีป่ ระกอบอาชีพทําสวนยางประมาณ
1,129 ครัวเรือน ผลผลิตโดยเฉลี่ย 230 กิโลกรัมต่อไร่
3) การทําสวนผลไม้ มีพื้นที่ 1,143 ไร่ และครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ ประมาณ
1,059 ครัวเรือน สร้างรายได้ต่อครัวเรือน โดยเฉลี่ยปีละ 50,000 - 100,000 บาท
(ข้อมูลเกษตรอําเภอยี่งอ ประจําปี 2561)

6.2 การประมง
ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลตะปอเยาะจะทําประมงน้ําจืด เช่น ปลานิล, ปลาดุก,ปลาตะเพียน
,ปลาหมอไทย และกุ้งก้ามแดง/กุง้ เครฟิช
(ข้อมูลประมงอําเภอยี่งอวันที่ ประจําปี 2561)

6.3 การปศุสัตว์
การประกอบการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพอัน
ได้แก่ วัวพันธุ์พื้นเมือง ควาย ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น และเพื่อค้าขายภายในเขตตําบล โดยมีข้อมูลการเลี้ยงสัตว์
ดังนี้
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หมู่
1
2
3
4
5
รวม

เกษตรกร(ราย)
124
149
158
197
102
278

โคเนื้อ
547
173
92
389
141
659

กระบือ
3
8
11
11
3

ไก่
2,478
2,560
2,994
4,047
2,121
4,801

เป็ด
901
1,359
1,266
1,480
1,025

แพะ
119
77
80
273
37
342

(ข้อมูล สํานักงานปศุสัตว์ อ.ยี่งอ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562)

6.4 การบริการ
ในเขตตําบลไม่การบริการด้านการขนส่งสินค้า มีแต่สถานีจอดรถประจําทางสายปัตตานี-สุไหงโกลกที่
หมู่ 2 บ้านบูเกะบากงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
6.5 การท่องเที่ยว
จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลตะปอเยาะ มีอยู่ 2 จุดคือ จุดที่ 1 น้ําพุเสด็จ อยูห่ มู่ 4 บ้านบลูกาสนอ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ครัง้ หนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจเอยู่หัว(ร.9)เสด็จเคยประพาสมาที่ตําบลตะปอเยาะ
ไม่ปรากฏในปีใด ปัจจุบันทําเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ําหรือฝายเก็บน้ําเพื่อหล่อเลี้ยงประชาชนหมู่ 2-4 ในอุปโภค
บริโภค จุดที่ 2 แหล่งชมทัศนียภาพนกเงือกเทีอกเขายือลาแป อยู่หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสนอ ซึง่ ทางสํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสกําลังก่อสร้างและจะมอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะดูแล
ต่อไป
6.6 อุตสาหกรรม
ในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนตําบลตะปอเยาะ ระหว่างรอยต่อ 2 ตําบลคือหมู่ 3 บ้านบลูกา ตําบลตะ
ปอเยาะ และหมู่ 5 บ้านยาโงะ ตําบลลูโบะบือซา มีโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อส่งไปต่างจังหวัดเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กทีเ่ กิดขึ้น 2 ตําบลในอําเภอยีง่ อ สร้างให้ประชาชนในพื้นใกล้เคียงมีรายได้
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
จากการสํารวจแหล่งกลุ่มอาชีพในตําบลตะปอเยาะ ปรากฏมีกลุม่ อาชีพประมาณ 9 กลุ่มดังนี้
หมู่ 1 บ้านตะโละมิญอ กลุ่มทําขนมบ้านผู้ใหญ่อําเซาะ
หมู่ 2 บ้านบูเกะบากง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทําสบู่นมแพะ
หมู่ 3 บ้านบลูกา
กลุ่มขนมโดนัท , กลุ่มย่านลิเภา
หมู่ 4 บ้านบลุกาสนอ กลุ่มซาลาเปาทอด , กลุ่มจักสานจากหนังสือพิมพ์ , กลุ่มทําขนมแห้ง
หมู่ 5 บ้านกูยิ
กลุ่มทําขนม , กลุ่มทําผ้าบาติก
6.8 แรงงาน
ส่วนใหญ่แรงงานของตําบลตะปอเยาะ เด็กและเยาวชนและวัยทํางานจะไปทํางานทีป่ ระเทศมาเลเซีย
ไปเป็นแรงงานที่ฝมี ือ เช่นทํางานก่อสร้างบ้านประมาณร้อยละ 3 ร้อยละ 7 จะไปกรีดยาง ร้อยละ 10 จะ
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รับจ้างทั่วไปเนื่องจากค่าแรงในตําบลตะปอเยาะ ค่าแรงงานก่อสร้างข้างต่ํา 200-250 บาท/วัน ค่าจ้างทั่วไป
100-250 บาท/วัน
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.98 ประชาชนในตําบลนับถือศาสนาอิสลาม มี 0.02 นับถือศาสนาพุทธ อยู่ที่
หมู่ 2 บ้านบูเกะบากง เป็นชาวจีนที่อพยพมาค้าขายยางพาราในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีมัสยิดทั้งหมด 9
มัสยิด บาลาเซาะประมาณ 16 แห่งกระจัดกระจายแต่ละหมู่บ้าน
รายชื่อมัสยิดตามหมู่บ้านในตาบลตะปอเยาะ
หมู่
1
1
2
3
3
4
4
5
5

ชื่อหมู่บ้าน
ตะปอเยาะ
ตะโละมีญอ
บูเก๊ะบากง
บลูกาฮีเล
บลูกาฮูลู
บลูกาสนอ
กูแว
งาเน็ง
กูยิ

ชื่อมัสยิด
ดารุลอามาน
ดารุลฮูดา
ดาริลฟาละห์
บลูกาฮีเล
นูรุลอิฮซาน
ปะลุกาสานอ
ดารุลอีมาน
กูยิ
ปาดังมัสกูยิฮิเล

ชื่ออีหม่าม
นายต่วนฮะ ต่วนกะจิ
นายบือราเฮง สามะแต
นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ
นายฮาแว ดอเล๊าะ
นายหะยีหะมะ ดาโอะ
นายมะแด ลิมา

ชื่อคอเต็บ
นายรอฮิน สะมานิ
นายนิแฮ ต่วนยากง
นายอับดุลวาฮับ หะสนิ

ชื่อบิหลั่น
นายสะมะแอ ดาหะแม
นายอาแว มะดีซู
นายมะนอ โตะปาแซ
นายอาแซ เบ็ญอับดุลซอมัด
นายยูนุ สะมะแอ
นายดอรอแม ดอรอแม
นายมะลายิ เจ๊ะหะ
นายหมัดยูโซฟ หะยีดิง
นายอาแว กาตามุง
นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสมัด นายแวสะมะแอ กูมิง
นายมะรอสดี อามิง
นายสือแม แวกามีลา
นายอับดุลรอฮิง ลีมา
นายอับดุลการี บูยา
นายอับดุลอาซิซ พีรีซี
นายสือแมง สามะงิ
นายสาแม สาอุยูแต
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)

7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและงานประจําปีในตําบลตะปอเยาะ งานอาซูรอสัมพันธ์ในช่วงเดือนมุฮรั รอมของทุกปี
ฮิจเราะห์จะทํากวนขนมอาซูรอแจกจ่ายแต่ละหมูบ่ ้าน และงานเมาลิดสัมพันธ์ช่วงเดือนรอบีอุลเอาวัลของทุกปี
ฮิจเราะห์และงานประจําปีจัดทําโครงการตาดีกาสัมพันธ์เวียนแต่ละหมูบ่ ้านเริ่มตัง้ แต่ ปี 2547 เป็นต้นมา
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาในตําบลตะปอเยาะส่วนใหญ่จัดทําย่านลิเภาเพื่อส่งขายให้พระราชนีเสด็จช่วงเดือนกันยายน
ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงการจัดงานของดีเมืองนราธิวาส งานลองกอง งานเรือกอและทําให้รายได้ของภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นมีรายได้ที่สงู ขึ้น และการทํากรอบรูป ไฟอ่านหนังสือด้วยกะลามมะพร้าวเพื่อส่งขายแต่ละพื้นที่สร้าง
รายได้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก
ส่วนภาษาที่ใช้ในสื่อสารและกันเป็นภาษามลายู ภาษาที่ติดต่อกับราชการใช้ภาษาไทย และจะมีการ
เรียนการสอนในโรงเรียนคือภาษาอาหรับ ภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษเพือ่ ให้ชาวตําบลตะ
ปอเยาะได้รู้หลากหลายภาษา
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองในตําบลตะปอเยาะไม่มี มีแต่ของทีร่ ะลึกที่ติดโอท๊อปของตําบลได้แก่
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1) กลุ่มผ้าบาติกบ้านกูยิ เป็นกลุม่ สตรีจากแต่ละหมูบ่ ้าน ในตําบลตะปอเยาะ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส หัวหน้ากลุ่มคือ น.ส. กิตมิ า มะสูละ มีสมาชิก 10 คน ประวัติ ระยะแรกสมาชิกจะผลิต
ใช้เอง และผลิตใช้ในครอบครัวเท่านั้น แต่มีคนได้รจู้ ักผ้าบาติกมากขึ้น ได้มีการสั่งซือ้ มาเรื่อย ๆ
จนสมาชิกบางคนผลิตไม่ทันกับทุนและเวลาทีม่ ีอยู่ เพื่อให้สะดวกให้กับลูกค้า ก็รวมกลุ่มสมาชิกใน
แต่ละหมูบ่ ้านเพื่อมาผลิตที่เดียวกัน โดยสมาชิกได้ร่วมทุน หุน้ ส่วน และช่วยกันทําในกลุม่ เพื่อ
จําหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป
2) กลุ่มกะลามะพร้าว เป็นกลุ่มการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นการประดิษฐ์เศษวัสดุ
ในท้องถิ่นเป็นผลผลิตทางศิลปะ เพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึง่ มีราษฎรบ้า
นบลูกาสนอ ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ ได้รับการเรียนรู้มีความคิดประดิษฐ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เช่น โคมไฟ ของชําร่วย พวงกุญแจเป็นส่วนใหญ่ จากการประกอบอาชีพประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของ
กลุ่มดังกล่าวแล้วสมาชิกได้มีการพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์เพิ่มขึ้น ผลจากการพัฒนาการผลิตได้
เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ตั้งโต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ในกรอบรูปติดผนัง สามารถออกแบบรูป
ภัณฑ์ชิ้นงาน หัวหน้ากลุ่มชื่อนายซุลดี กูโน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านบลูกาสนอ
3) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะบ้านบูเกะบากง เป็นกลุ่มทําผลิตภัณฑ์ทําจากนมแพะส่งออกไป
ยังต่างประเทศ ต่างจังหวัด เป็นสินค้าที่ทํากําไรให้ชุมชนในระดับที่ดีมาก เป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับ
5 ดาว
4) กลุ่มสตรีปกั จักรบ้านบูเกะบากง เป็นกลุม่ ปักจักรผ้าคลุมผมสตรีอิสลาม ค้าขายกับลูกค้า
ต่างจังหวัดต่างประเทศ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในตําบลตะปอเยาะในช่วงปี 2547-2550 ติดโอท๊อป
ระดับ 3 ดาว
8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ส่วนใหญ่ชาวบ้านตําบลตะปอเยาะมีน้ําบ่อตื่นร้อยละ 80 ของครัวเรือนทัง้ หมด มีหมู่ 4,3,2 ใช้
น้ําประปาภูเขาของโครงการฝายทดน้ําบ้านบลูกาสนอ ร้อยละ 30 ของครัวเรือนทัง้ หมด ใช้ประปาภูเขา
เฉพาะ หมู่ 5และ บ้านบาตู เขตตําบลลูโบะสาวอ
8.2 ป่าไม้
ส่วนใหญ่ป่าไม้ในเขตตําบลตะปอเยาะเป็นป่าสวนยางพารา เขตหมู่ 3,4,5 การทําอาชีพลักขโมยป่าไม้
ทางสํานักงานอุทยานแห่งชาติเทือกบูโดได้ปราบปรามไว้แล้วซึ่งจะอยูท่ างทิศตะวันตกของตําบลติดรอยต่อกับ
ตําบลสุวารีอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
8.3 ภูเขา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตําบลตะปอเยาะ ทัง้ ทรัพยากรน้าํ ป่าไม้ สัตว์ป่ายังอุดมสมบูรณ์ ประชาชน
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ เพื่ออุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร ภูเขาในตําบลตะปอเยาะคือ เทือกเขาบูโด-สุ
ไหลปาดี
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8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลตะปอเยาะมีความอุดสมบูรณ์ ไม่มีปญ
ั หาการทําป่าเลื่อนลอยหรือการตัด ไม้ทําลาย
ป่าที่ทําให้ดินกัดเซาะ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะได้ประชาสัมพันธ์กบั ชาวบ้านตลอดเวลา
นอกปัญหาป่าพรุตะโละมิญอทีม่ ักจะเกิดไฟไหม้ป่าในช่วงฤดูแล้ง กุมภาพันธ์- มิถุนายน
9.อื่น ๆ
1. ผู้บริหารท้องถิ่น
1. นายอาหะมะ วายะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. นายดุลพัดลี อามิงปิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
3. นายกอเซ็ง เปาะแต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4. นางสาวรุสีลาร์ แมงเส็ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. นายอายุ เจ๊ะโด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. นายรอยะ ยะนาบาเน็ง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
3. นายรอยาลี เบญยาอีส
เลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
4. นายนาแซ เปาะจิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม. 1
5. -ว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม. 1
6. นายตอเละ เซ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม. 2
7. นายสามะ เจ๊ะหนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม. 3
8. นายมะเซ็ง เจ๊ะและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม. 3
9. นางไซยนุง อาดํา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม.4
10.นายหย๊ะยา กาดามุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม.4
11.นายอิลยาส หะยีเซ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ม.5
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียทุ ธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการ กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา พระราชบัญญัตกิ ารจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทัง้ กําหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้าน
ต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายกําหนด ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่ การปฏิบัตเิ พื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุก
คน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
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๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศข้างต้น จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศได้รับการ
พัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิม่ และพัฒนากลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ทจี่ ะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆได้ อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับ
ใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิง้ ไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบตั ิได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการ
แก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทัง้ กับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓)
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทย
ในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
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๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรือ่ งความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มเี สถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
สําคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาทีอ่ าจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าว กรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิตทิ ุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กบั
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการ
พัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม่ ิใช่ภาครัฐ
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกสําคัญต่าง ๆ ท่างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่าง
เป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอือ้ อ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย การพัฒนาที่มงุ่ เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด
๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
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ในด้านอื่น ๆ นํามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทลั และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทัง้ การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี
รวมถึงการเพิม่ ขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขบั เคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑)
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั
ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความ
มั่นคงของประเทศ
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่สําคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสําราญทางน้ําและ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑)
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิม่ พื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
(๔) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค
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๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย
(๑) สร้างผูป้ ระกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔)
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓
และอนุรกั ษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผูป้ ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (๒)
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตัง้ ครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทสี่ อดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วง
วัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้าง
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ความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ดิจิทลั แพลตฟอร์ม และ
(๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทัง้ สื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มคี วามสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั ประเทศ
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑)
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑)
การสร้างความอยู่ดีมสี ุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย การพัฒนาทีส่ ําคัญที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่า
เพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
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๑.การลดความเหลื่อมล้าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔)
เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือทีม่ ีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
ปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ
ภาวะ และทุกกลุม่ (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุม่ คนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มรี ายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและ
แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่ม
จังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลัง
แรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิง้ กัน และมีคุณธรรม
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔)
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือ่ สร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจทิ ัล
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้าง
การ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กบั
ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุน้ ส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐาน
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การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สเี ขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รบั การฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําล่าคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝัง่ ทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รบั การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝัง่ แบบ
บูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ๑๓ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ําทีเ่ กิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นทีเ่ กษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินเิ วศ อย่าง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
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๕. พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการ
น้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพือ่ เพิม่ ความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ําทัง้ ระบบในการใช้น้ํา
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศ
และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (๒) พัฒนาเครือ่ งมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ ําคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวน
ทัศน์ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนาทีส่ ําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท่าหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มงุ่ ผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน่านวัตกรรม เทคโนโลยีขอ้ มูลขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานทีเ่ ป็นดิจิทลั เข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กบั มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกั ษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อม
ล้ําและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารทีม่ ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
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ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจทิ ัลมา
ประยุกต์ใช้
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๑๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลทีส่ ะท้อน การ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ
(๓) ส่งเสริมการกระจายอํานาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยูบ่ นหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการให้ทันสมัย
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒)
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบ
แบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายทีส่ อดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าทีจ่ ่าเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑)
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รบั การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12(พ.ศ.2560-2564) ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก ๒ แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลือ่ มล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิม่ ผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งทีม่ ีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รบั ความเป็นธรรมใน การเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รบั การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี การทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนําและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทัง้ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้าหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ประกอบด้วย
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
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๒. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุม่ ที่มรี ายได้ต่ําสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดเล็กทีเ่ ข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ บริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมทีม่ ีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน รวมทัง้ กระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปจั จัยสนับสนุน
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการผลิตและ
บริการ
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี
๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิม่ ความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมทีป่ กป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มลู ค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาทีส่ ําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทลั ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐทีจ่ ัดทําโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่าย
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้าง
ขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

26

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ทเี่ ป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกั ษะความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล้าในสังคม
2.1 การเพิม่ โอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ มีสิทธิใน การ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิง่ แวดล้อม
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซงึ่ สถาบันหลักของชาติ
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ใน สังคมไทย
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล
7.6 การพัฒนาระบบน้าประปา
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
8.2 พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 การพัฒนาภาคเพือ่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
9.2 การพัฒนาเมือง
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สําหรับ
สินค้า และบริการของไทย
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่อ
อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 3
10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค
10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาททีส่ ร้างสรรค์
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.แผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน)
ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพสามารถ สร้า
รายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทัง้ สองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ําตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา
และปาล์มน้ํามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ภาคใต้มีความ
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ได้เปรียบด้านสภาพที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ทอี่ ยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาค
อื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียง ของ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพให้เป็นที่รจู้ ักในระดับนานาชาติ ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ พัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ํามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก
แนวทางการพัฒนา
1.ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ีชื่อเสียงของภาค
2.พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสําราญ และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3.พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน
(Monorail)
4.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
5.พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับการ
ท่องเที่ยวที่สําคัญของภาค
6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ํามันแห่งใหม่ของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ – สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร
3.พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ทเี่ หมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
2.ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ําชายฝั่งและการทําอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้
มาตรฐานสากล
3.ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
4.ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
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5.สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุม่ เกษตรกรและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง
2.พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ต
3.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ –
สะเดา
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
2.วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
3.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน
4.บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาประตูการค้าฝัง่ ตะวันตก (Western Gateway)
2.พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route)
3.พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio – Based & Processed
Agricultural Products)
2.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)
ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไม้ผล ซึ่งยัง
ใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทําให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและการ
ลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทําการประมงทีส่ ําคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร ที่อุดม
สมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทีส่ วยงาม รวมทัง้ มีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน มีจุดที่ตั้ง
ที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับปัจจุบัน
รัฐบาลอยู่ระหว่างดําเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
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เกษตร อําเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อําเภอสุไหงโก-ลก และอําเภอเบตง เพื่อสร้างงาน
และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับภาคการผลิต
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
2.ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุง้ และสัตว์นา้ํ ชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
3.ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์
4.พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (young Smart Farmer)
5.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ (Applications of Biotechnology)
6.ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร
7.พัฒนาพื้นที่อําเภอหนองจิกต่อเนื่องอําเภอเมืองปัตตานี
8.พัฒนาระบบโครงข่ายน้ําเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้าน
ทรัพยากรน้ํา
9.สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มมี าตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายแดน
2.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ
3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
4.พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวชายแดน
5.พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน

32

6.เร่งรัดการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน
2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
3.ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย
4.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
5.สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม
3.แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟือ่ งฟู นราน่าอยู่ มุง่ สูส่ นั ติสุขอย่างยั่งยืน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม
1.1) ภาคการเกษตร : เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ไม้ผล
ปศุสัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทัง้ สนับสนุนกระบวนการของตลาดกลาง
การเกษตรชายแดนใต้ ณ อําเภอยี่งอ ที่จะเป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ การพัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้า
การเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออก โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์
คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร
1.2) ภาคการท่องเที่ยว : เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่จากต้นทุนของจังหวัดทีเ่ กิดบริการที่มมี ูลค่าสูง
2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่
2.1) เพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก
ผลิตภัณฑ์สม้ แขก เป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมียมและได้มาตรฐานการส่งออก และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจทิ อล
2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิม่ ค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เวชสําอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่องและ
อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร)
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2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่เพิม่ เติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเว้นต์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
3) พัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ตําบล 5 อําเภอ)
3.2) เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน"
4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพิม่ สูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
5) คุณภาพของแรงงาน ผูป้ ระกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมในการ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้
การค้าเฟื่องฟู หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโก-ลก
เป็นต้นแบบการค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา
ด่านสุไหงโก-ลก) ทีม่ ีมาตรฐานการจัดการด่าน เพื่อการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้า
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้า
ชายแดนในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ
3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร โครงสร้าง
พื้นฐานเอื้อต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและ
นานาชาติ
4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด
นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สงั คมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทีม่ ีความเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รบั รู้และ
เชื่อมั่นของประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างทันเท่าและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงานของจังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่ง
การศึกษาที่ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยทํางานมีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่
สังคมดิจิทลั
3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการทีม่ ีความ
ทันสมัยยุคดิจิทลั มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดหลักในการพัฒนาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืนด้วยกลไกประชารัฐ
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4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการดํารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
งาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง มีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูงขึ้น
5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิง่แวดล้อมที่ดี
อากาศบริสุทธิ์ เมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขที่ยงั่ ยืน
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) กองกําลังประจําถิ่น กองกําลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบป้องกันภัยคุกคามในพื้นที่ด้วยการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการทํางานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง
2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผูน้ ําในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
ในพื้นที่ (ผู้นําท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทกุ ฝ่ายได้
แสดงความคิดทัศนคติ พร้อมทัง้ การบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน ในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในทุกมิติ
3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึง่ กันและกัน มีความภาคภูมิใจในพื้นที่
และมีความเข้มแข็ง
4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ ข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รบั การจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
6) ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความ
หลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม
7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของ
บุคลากร และระบบงานทีท่ ันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลือ่ มล้ํา เติมความเท่าเทียมและความ
เข้าใจในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
เป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ
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4. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจทิ ัลและประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสมี
มูลค่าเพิม่ ขึ้น เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต
ปัญหาความยากจน ครัวเรือนยากจนที่มรี ายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพึง่ ตนเองได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.51 ต่อปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อมมาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล
3) พัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการใหม่ให้
มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าทีม่ ีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติมโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงสันทนาการและกีฬา สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิม่ ค่าจากฐาน
ของการกีฬา นันทนาการและการบริการ
6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มปี ริมาณ
คุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการค้า และการส่งออก
7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
8) พัฒนาจังหวัดสูร่ ะบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสูส่ ังคมดิจิทลั เชื่อมโยง
การค้ากับประเทศอาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตาม
โครงการพระราชดําริและเสริมสร้างศักยภาพ การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ภูมิคุ้มกันภายใต้อัตลักษณ์ที่ดีงานของพื้นที่
4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผูเ้ รียนทีม่ ีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และ
บุคลากรการศึกษา
5) สร้างโอกาสแก่ผู้ดอ้ ยโอกาส คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่
สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชนฉลาดรู้ พึง่ ตนเอง ทางสุขภาพ ลดปัญหา
การเจ็บป่วย ป่วยตายทุกพื้นที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
7) ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ รายได้
แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมปิ ัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์
1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบ
นิเวศน์ป่าเขาชายฝั่ง และทะเล
2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝัง่ และตลิ่ง
และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วมและวิทยาการทีท่ ันสมัย
3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดอี ากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
4) ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา
กลยุทธ์
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัย สงบ เรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่
2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชนสร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนาและอยูร่ ่วมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม
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3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่
4) เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีร่ ัฐและการบูรณการภารกิจความมั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่
ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงทีท่ ันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมมั่นไว้วางใจจากประชาชน
5) สร้างพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุขอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศน์ “ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า นําพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ๗
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
(๒) สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค
(๓) จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
(๔) พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
(๕) จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(๓) ส่งเสริมการศึกษาทัง้ ใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(๔) ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพือ่ เอาชนะยาเสพติด
(๕) ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(6) ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
(7) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(๑) ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
(๒) พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มสี ่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(๔) ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการแก้ปญ
ั หาความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
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(๑) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
(๒) ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(๔) พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
(๕) ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๓) ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในชุมชนและเมือง
(๔) จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
(๓) เสริมสร้างและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๑) พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บคุ ลากรในองค์กร
(๒) พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(๓) พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
(๔) ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการทีท่ ันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
(๖) พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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5.นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น(อบต.ตะปอเยาะ)
นโยบายของนายอาหะมะ วายะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะได้แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2555 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต. สรุปได้ดังนี้คือ
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตะ
ปอเยาะโดยมีแนวทางดังนี้
1.1 สร้างและบํารุงรักษาถนนทุกสายทัง้ เส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมูบ่ ้านโดยจะปรับปรุงให
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
1.2 สร้างและปรับปรุงระบบน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
1.3 ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทัง้ ตําบลตะปอ
เยาะ
1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในบริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะให้ความ
สวยงาม
1.5 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ําและตื้นเขิน
1.6 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่(บึงหล่ม)ให้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธ์
สัตว์น้ําและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
1.7 สร้างและปรับปรุงพัฒนาน้ําตกพุเสด็จให้เป็นศูนย์ร่วมการพักผ่อนและสถานที่ทอ่ งเที่ยวประจํา
ตําบลตะปอเยาะ
2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มกี ระบวนการสร้างรายได้ลด
รายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตาศักยภาพของชุมชนในระดับ
ฐานรากของตําบลโดยมีแนวทางดังนี้
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ราษฏรใน
ท้องถิ่น
2.2 จัดฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไป
2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีศักยภาพในเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุนปัจจัยการผลิตเช่นการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําอาชีพการเกษ๖ร ตามทฤษฎีแนวใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบล
ตะปอเยาะ
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2.5 ส่งเสริม สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้กับประชาชนในตําบลตะปอเยาะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชน
2.6 จัดให้ตลาดสดเกษตรให้เป็นตลาดสดเกษตรตําบลตะปอเยาะ
3.นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ของประชาชนในตําบลการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนตลอดจนส่งเสริม
จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยงั่ ยืนโดยมีแนวทางดังนี้
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ขาดโอกาสให้มีการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคต
3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานเกณฑ์
3.3 สนับสนุนอาคารเรียนหรือศูนย์อบรมจริยธรรมให้เด็กเรียนหลักสูตรกีรออาตีและประชาชนใน
ตําบลตะปอเยาะ
3.4 สนับสนุนงบประมาณให้กบั มัสยิด สุเหร่าเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ
3.6 ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตําบลเพื่อให้ประชาชนใช้ประ
โยชนทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน
4.นโยบายด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตําบลตะปอเยาะเป็นชุมชนที่ปลอดภัย
น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชานและเยาวชนในตําบลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาส
ให้ทุกคนได้รบั การบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางดังนี้
4.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
4.2 ส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
4.3 ให้สงเคราะห์และสนับสนุนผู้ป่วยไข้และผู้สงู อายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4.4 จัดให้มีการอบรม สัมมนาทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูความรู้ด้านอาชีพและ
ประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นําชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
5.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตําบลให้มสี ุขภาพแข็งแรงทั้งร่างการและจิตใจ
โดยมีแนวทางดังนี้
5.1 ส่งเสริมระบบสาธารณมูลฐานให้มีความเข็มแข็ง
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แระชาชนในตําบลมีความรูเ้ กี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน
โรคระบาดและโรคติดต่อรวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นได้
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5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลตะปอเยาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกกําลังกาย
5.4 ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง
6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะจะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดย
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกๆด้าน
6.2 ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานราชการอื่นในกรณีทมี่ ีเหตุจําเป็น
เร่งด่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ
6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีทํางานโดยนําการบริหารแนวใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพ
6.4 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดําเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6.5 เน้นบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
มากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัตงิ านและตรวจสอบติดตามประเมินผล
การปฏิบัตงิ าน
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ(พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังทีจ่ ะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะปอเยาะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กที่มปี ระชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยูเ่ ป็นกระจุกและสงบสุข
และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยมีทัศนียภาพและสิง่ แวดล้อมที่ดี จึงได้กําหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาอยู่ดีมีสขุ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (MISSION)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสนองความต้องของชุมชนและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
2. พัฒนาด้านการตลาด การค้า การลงทุนและผูป้ ระกอบการในชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
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3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นโดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทัง้ ด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ ป้องกันและบําบัดผู้ติดยาเสพติด
6.ส่งเสริมชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
7.บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.ส่งเสริมด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความสันติสุขในชุมชนได้
อย่างยั่งยืนและประสิทธิภาพ
2.2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ(พ.ศ.2561-2565)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ระบบจราจร ผังตําบลที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุนและผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
3.ประชากรได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมให้มอี าชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ
4.มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้ นฟูจารีตประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การ
สังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบําบัดผู้ติดยาเสพติด
6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
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7.การบริหารจัดการขององค์ดําเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความเรียบร้อย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง
เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จรวม 7 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตะ
ปอเยาะ จํานวน 36 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
2.4 ตัวชี้วัด แต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
ชื่อยุทธศาสตร์
1
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
1.จํานวนการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
สะพาน ฝายทํานบ ทางระบายน้ํา
2.จํานวนก่อสร้างประปาระบบเจาะบาดาลใต้ดินและผิวดิน
ตามหมูบ่ ้าน ตําบลครบทุกจุด
3.จํานวนป้ายชื่อซอย ถนน หมูบ่ ้านและแผนทีห่ มู่บ้าน
4.จํานวนจุดกําหนดทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่
ประชาชน
5.จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน
6.จํานวนการได้รบั บริการสาธารณะอื่น ๆ
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2

พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.จํานวนโครงการ/กลุ่มอาชีพที่ท้องถิ่นสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เยาวชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและจํานวนผูเ้ ข้าอบรมฝึกอาชีพแก่
กลุ่มแม่บ้าน เยาวชนและผูส้ นใจ ที่ว่างงาน
2.จํานวนผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทีท่ ้องถิ่นสนับสนุน
ด้านสงเคราะห์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึง
3.จํานวนเด็กนักเรียนที่ได้การศึกษาในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนโดยให้ประชาคม มีส่วนร่วมจัดการศึกษาในชุมชน
4.จํานวนผู้ติดยาเสพติดทีท่ ้องถิ่นรณรงค์ บําบัด ฟื้นฟูให้
ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อสู้เพือ่ ชนะกับยาเสพติด
5.จํานวนประชาชนหันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมีอปุ กรณ์
ครบถ้วนและสนามออกกําลังกายอย่างเพียงพอ
6.จํานวนโครงการทีท่ ้องถิ่นสนับสนุนด้านป้องกัน รักษา
ควบคุมตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

3

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

1.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จํานวน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจํานวนลดลง
2.จํานวนโครงการทีอ่ บต.ดําเนินการเองหรือสนับสนุนที่หลง
ผิดน้อยลงหันมาพัฒนาหมูบ่ ้าน
3.ปริมาณอุบัติเหตุมสี ถิติลดน้อยลง

4

การวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพานิชยกรรม
และท่องเที่ยว

1.จํานวนผูส้ นใจการเปิดตลาดร้านชุมชนในหมู่บ้าน บุคลากร
ที่มีทักษะในทางเกษตรผูป้ ระกอบการที่เพิม่ ขึ้นอย่างมีระบบ
2.จํานวนประชาชนสนใจเข้าร่วมการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP
3.จํานวนประชาชนที่มีจิตสํานึกยึดหลักตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.สนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในหมูบ่ ้าน
5.จํานวนโครงการทีส่ นองตอบตามแนวพระราชดําริ
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5

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.จํานวนของผูผ้ ่านการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สงู สุด
2.จํานวนประชาชนที่มาบริการสํานักงานหลังจากปรับปรุง
สํานักงานอบต.
3. จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
4.จํานวนโครงการทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการ
ใช้พลังงานทดแทน

6

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

1.จํานวนโครงการทีส่ ่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
2.จํานวนโครงการทีท่ ้องถิ่นสนับสนุนด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และปูชนียบุคคล
3.จํานวนโครงการทีเ่ สริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา
4.จํานวนโครงการทีท่ ้องถิ่นสนับสนุนการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถาน
5.จํานวนเด็กเยาวชนและประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

7

การบริหารจัดกาบ้านเมือง 1. จํานวนผูม้ ีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการ
ประชาชนเพิม่ ขึ้น
3. ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสูม่ าตรฐานสากล
(PSO)
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1.เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ
ให้ประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด (Kpls)
1)ร้อยละของประชากรที่ได้รับความ
สะดวกจาการก่อสร้าง ซ่อมแซมและ
ปรับปรุงจากโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น
4.จํานวนจุดที่มีปัญหาด้านวิศวกรรม
จราจรที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1)จํานวนของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับความ
สะดวกก่อนดําเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 60
ของประชากรทั้งหมด
2)จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้อยู่ในปัจจุบันคิด
เป็นร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด
3)จํานวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ําใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 40 ของครัวเรือน
ทั้งหมด
4)จํานวนจุดที่ได้รับการพัฒนาด้านวิศวกรรม
จราจรที่ได้มาตรฐานแล้วจํานวน 4 จุดจากจํานวน
จุดที่มีปัญหาทั้งหมด 6 จุด

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี ๖1 ปี ๖2 ปี 63 ปี 64
200
250
300
350

ปี 65
350

900

100

150

200

200

200

670

50

100

150

170

170

6

1

-

1

1

1

ปี๖1-65
1,500
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (Kpls)

ข้อมูลพื้นฐาน
ค่าเป้าหมาย (Targets)
(Baseline Data)
ปี๖1-6๔ ปี ๖1 ปี ๖2 ปี 63 ปี 64 ปี 65
2.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้าน
1.อัตราการเกิดโรคติดต่อของประชากร 1)อัตราการป่วยจากโรคติดต่อของประชากรใน
25/600 5/600 5/600 5/600 5/600 5/600
อาชีพ สวัสดิการการสงเคราะห์
ในพื้นที่ลดลง
พื้นที่ที่มีอยู่เดิม 25 ต่อ 600
การพัฒนาระบบการศึกษา
2)ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส(คน 2)จํานวนประชากรที่ด้อยโอกาส( คนพิการ
480
96
96
96
96
96
ตลอดจนด้านสาธารณสุขในชุมชน พิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์)ที่ได้รับการ
คนชรา ผู้ป่วยเอดส์)ที่ได้รับการสงเคราะห์ในตําบล
ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บป่วยและ สงเคราะห์เพิ่มขึ้น
ตะปอเยาะทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 60
การออกกําลังกายของชุมชน การ 3)จํานวนของผู้ติดยาเสพติดลดลง
3)จํานวนของผู้ติดยาเสพติดที่มีอยู่เดิม 100 คน
100
20
20
20
20
20
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดยา
เสพติดระดับอําเภอ
3.เพื่อให้การปฏิบัติงานดําเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน
หมู่บ้าน ปลอดภัยจากภัยความมั่ง
คงต่างๆเพื่อให้เกิดสันติสุขใน
ตําบลและหมู่บ้านภายใต้ความ
ร่วมมือร่วมแรงของประชาชนทํา
ให้ตําบลและหมู่บ้านปลอด
จากยาเสพติด ภัยความมั่งคงต่างๆ
เป็นต้น

1)ร้อยละของประชากรที่เป็นสมาชิก
ชรบ.,อสม.อพปร.หรือกลุ่มกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบ
เรียบร้อย/เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
สันติสุขในชุมชนเพิ่มขึ้น
2)อบต.ตะปอเยาะมีส่วนสนับสนุนด้าน
งบประมาณ/บุคลากรในกิจกรรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/รักษาความ
สงบเรียบร้อย/เสริมสร้างสันติสุขใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น

1)ประชาชนที่เป็นสมาชิกชรบ.,อสม.อพปร.หรือ
กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบ
เรียบร้อย/เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80
2)อบต.ตะปอเยาะมีส่วนสนับสนุนด้าน
งบประมาณ/บุคลากรในกิจกรรมการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบเรียบร้อย/
เสริมสร้างสันติสุขในชุมชนในปีที่ผ่านมา

800

160

160

160

160

160

150,00 30000 30000 30000 30000 30000
0บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
300 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน
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เป้าหมาย
4.เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ
ผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
สามารถขยายตลาดไปสู่การ
ส่งออก และส่งเสริมของอาชีพ
ราษฎรสําหรับบุคคลที่ว่างงาน
สามารถไปสู่ตลาดแรงงานได้และ
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด (Kpls)
1)จํานวนสถานที่สาธารณะที่ได้จัดให้มี
หรือได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่
จําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
2.จํานวนประชากรที่เป็นสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนจนเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
3.จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมเพิ่มขึ้น
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชากรในวัย
แรงงาน( 18-60 ปี)ที่มีงานทําและมี
รายได้
5)จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
1)สถานที่จําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่
เดิมจํานวน 10 แห่ง
2)จํานวนประชากรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่เดิม 100
คน
3)จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในอบต.ตะปอเยาะ
จํานวน 1 แห่ง
4)จํานวนประชากรในวัยแรงงานทั้งหมดที่มีงาน
ทําและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากร
ในวัยแรงงานทั้งหมด
5)จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 500
จํานวน ครัวเรือนทั้งหมด1,670 ครัวเรือน

ปี๖1-6๔
15

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี ๖1 ปี ๖2 ปี 63 ปี 64
3
3
3
3

ปี 65
3

300

50

50

50

50

50

1

-

-

-

1

1

2,400

220

500

550

500

560

500

100

100

100

100

100

49

เป้าหมาย
5.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา
ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ระบบบําบัดน้ําเสียและใช้พลังงาน
ทดแทน
6.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ศาสนาและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนใน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่
การพัฒนาแบบยั่งยืน และ ส่งเสริม
การเรียนศาสนาของชุมชนเพื่อคนใน
ชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นทางนํา
ชีวติ ของตนและอยู่อย่างสันติสุข
ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมการรักษา
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน ให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อให้
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (Kpls)
1)ร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ปี๖1-6๔
1)จํานวนครัวเรือนที่มีอยู่ในเขตอบต.ตะปอเยาะที่
250
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันจํานวน 250 ครัวเรือน

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี ๖1 ปี ๖2 ปี 63 ปี 64
50
50
50
50

2) ร้อยละผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานทดแทน

2) จํานวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
พลังงานทดแทน

80

20

20

20

20

20

1)จํานวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ผ่านการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.จํานวนเด็กที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคบังคับ

1)จํานวนเยาวชนทั้งหมดในตําบลตะปอเยาะ
3,500 คน

3,500

700

700

700

700

700

2)จํานวนเด็กในพื้นที่ทั้งหมดของตําบลตะปอเยาะ
1,500 คน

1,500

300

300

300

300

300

ปี 65
50

50

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด (Kpls)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
ปี๖1-6๔
7.เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วน 1)ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมี 1) ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจใน
1,800
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ความพึงพอใจระดับ 4 ขึ้นไป มีมากขึ้น ระดับ 4 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากร
ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและ
ที่มารับบริการทั้งหมด
ให้บรรจุแนวทางการดําเนินงานของ
2)ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
2)จํานวนบุคลากรของอบต.ตะปอเยาะ
40
จังหวัดนราธิวาสตามยุทธศาสตร์การ ฝึกอบรม- สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้
(พนักงานอบต./พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิก)
บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ ความสามารถเพิ่มขึ้น
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3)จํานวนช่องทางเพื่อการรับข้อมูล
3)ช่องทางของรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่เดิมจํานวน
4
ข่าวสารภายในองค์กรสู่ชุมชน
1 ช่องทาง
4)ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
4)ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
10
ให้บริการประชาชนตามกระบวนงาน
ประชาชนตามกระบวนงานบริการที่กําหนดที่มีอยู่
บริการที่กําหนดลดลง
เดิม

ค่าเป้าหมาย (Targets)
ปี ๖1
ปี ๖2 ปี 63
ปี 63
360
360
360
360

ปี 64
360

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

5

4

4

3

2
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2.6 กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ระบบจราจร ผังตําบลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ ป้องกันและบําบัดผู้ติดยาเสพติด
3.ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษาความเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในชุมชนและเมือง
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุนและผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่ งขันได้และพัฒนา
และส่งเสริมให้มอี าชีพและมีรายได้เพิม่ ขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
6.มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
7.การบริหารจัดการขององค์ดําเนินการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อนระบบระบายน้ํา
2.ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค
3.จัดทําเมืองและผังตําบล
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
5.จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
6.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟูและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะกับยาเสพติด
5.ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬาและนันทนาการ
6.ส่งเสริมการป้องกัน รักษาควบคุมตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕๒

ยุทธศาสตร์
3. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
4.

5.

6.

7.

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1.ส่งเสริมให้ความความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความเรียบร้อยในท้องถิ่น
4.ส่งเสริมให้ผู้นําศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่งคง
การวางแผน การส่งเสริม
1.ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
การลงทุนพานิชยกรรมและ 2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่องเที่ยว
3.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโครงการตามแนวพระราชดําริ
การจัดกา
1.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
สิ่งแวดล้อม
3.จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
2.ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
ท้องถิ่น
3.เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
การบริหารจัดการบ้านเมือง 1.พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
3.พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดําเนินงานขององค์กร

๕๓

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์
ตัวชีว้ ัด
ค่ าเป้ าหมาย
กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๕๔

แผนท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงการแผนพัฒนาสี่ปีท้องถิ่นกับภาพรวมของประเทศ

ระดับประเทศ

แผนพัฒนา

ด้านที่ ๒
พัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ด้านที่ ๓
พัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

อ

ด้านที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านที่ ๑
การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน

ด้านที่ ๒
การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม

ด้านที่ ๔
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยวฯ

ด้านที่ ๕
พัฒนาจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติฯ

ด้านที่ 2
ส่งเสริมการบริหารบ้านเมือง
ที่ดีให้น่าอยู่และมีผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร

ด้านที่ 1
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส

แผนพัฒนา
อาเภอยี่งอ

ด้านที่ ๑
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้านที่ 2
เสริมสร้างสันติสุข
ในพื้นที่

ด้านที่ 6
พัฒนาด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

ด้านที่ 7
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ปัญญาท้องถิ่น

ด้านที่ 3
การพัฒนาการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมแบบ

ครบวงจร

ด้านที่ 3
พัฒนาภาคการผลิต การค้า
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและการกีฬา

เพื่อเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน

ด้านที่ ๓
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยูห่ ่างชุมชนไม่มากนัก
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และสถานศึกษาภาคบังคับในพื้นที่ตําบล สามารถรองรับ
การเรียนภาคบังคับของนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
- ผู้นําชุมชนสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและ
บริหารพัฒนา
- องค์การบริหารส่วนตําบลมีศักยภาพเพียงพอทีร่ องรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุน
- มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การทําการเกษตร
- มีกลุ่มอาชีพที่มฝี ีมือด้านการผลิตภัณฑ์ประเภทบาติกและกะลามะพร้าวมุสลิม
- สถานที่เหมาะแก่จัดแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเช่นน้ําตกปาโจที่อยู่ในหุบเขา
- เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมเช่น โรงเรียนปอเนาะมูฮมั มาดียะห์ โรงเรียนสอนอัลกุรอ่าน
เช่นโรงเรียนดารุลกุรอ่านิลการิม
(2) จุดอ่อน (W : Weakness)
- ปัญหาความไม่มั่นคงในความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง
- ไม่สามารถรวมกลุม่ กันเพื่อดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม่ อาชีพที่
เข้มแข็งได้
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจึงทําให้เยาวชนและเด็ก
เกิดการว่างมาก
- ขาดการเอาใจใส่ต่อการบริหารของนักการเมือง นักปกครองที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า
(3) โอกาส (O : Opportunity)
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- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ตัวเมือง และจังหวัดอื่นได้สะดวก สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- เป็นสถานที่พระบรมราชินีนาถเสด็จมาประจําทุกปีเพือ่ เยี่ยมเยียนราษฎรทั่วสารทิศ
(4) ข้อจากัด (T : Threat)
- ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดําเนินการจัดทํากิจการสาธารณะประโยชน์
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเองไม่เพียงพอในการบริหารงาน
3.1.1 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะได้ดําเนินการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนบูรณาการ
ชุมชนระดับตําบลกับส่วนราชการด่างๆ โดยได้แบ่งกลุม่ วิเคราะห์จัดลําดับปัญหาต่างๆในพื้นที่ดังนี้
1)ปัญหาการเศรษฐกิจ / รายได้และรายจ่าย
1.1 ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.2 ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน
2)ปัญหาปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือทางสังคม
2.1ปัญหาการว่างงานของเยาวชน
2.2 ปัญหาขาดตลาดรองรับภูมิปัญญาท้องถิ่น / สินค้าหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
2.3 ปัญหารายได้ของผูส้ ูงอายุ ผู้มรี ายได้น้อย คนพิการ ลูกกําพร้า คนยากจน
2.4 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3)ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ถนนหนทางไม่ทั่วถึง ชํารุด ขุดขระ
3.2 ไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง ชํารุด ขาดเสียหาย
3.3 โทรศัพท์สาธารณะยังไม่ได้ติดตั้งในบางแห่ง
4)ปัญหาแหล่งน้ํา
4.1 มีประปาไม่ทั่วหมูบ่ ้าน
4.2 น้ําท่วมขังทุกปีในหมูท่ ี่ 4 - 5
5)ปัญหาสาธารณสุข
5.1 เด็กขาดสารอาหาร เจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์กําหนด
5.2 ขาดการวางแผนครอบครัว เช่นบ้านมีลูกถึง 6 คน
6)ปัญหาการเมือง การบริหาร
6.1 ชุมชนไม่ได้รับการเอาใจใส่ต่อการเมืองการปกครองของตน
6.2 ไม่มีระบบตรวจสอนักการเมืองท้องถิ่นเพือ่ ให้เกิดประสิทธิในการทําและโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
7)ปัญหาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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7.1 ไม่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเท่าที่ควร
7.2 อบต.ไม่สง่ เสริม สนับสนุนงบการอบจริยธรรมเท่าที่ควร
7.3 ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก
8)ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ชาวบ้านไม่รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
8.2 ชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้
8.3 ชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าของการมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑. ปัญหาทางสภาพที่ตั้งทางภูมิประเทศ ตําบลตะปอเยาะ มีที่ตั้งอยู่พื้นทีร่ าบเชิงเขาและป่าพรุ จึง
ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครัง้ เช่น วาตภัย ไฟไหม้ป่าพรุ เป็นต้น สร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร
๒. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชากรที่มรี ายได้น้อย ซึ่งมีสาเหตุจาก
การทีป่ ระชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพแต่มรี ายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เช่น
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิม พึ่งพาธรรมชาติ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาดอุปกรณ์
ขาดพันธุ์พืชที่เหมาะสม ตลอดจนการขาดการรวมกลุ่มในระบบกลุ่มหมูบ่ ้าน สําหรับการดําเนินการ
กลุ่มในหมู่บ้านก็มีปญ
ั หาในการบริหารงาน ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา ราคาไม่แน่นอน
๓. ปัญหาด้านสังคม ได้แก่ ปัญหาด้านความปลอดภัย และการแพร่กระจายของยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน มีอัตราการแพร่กระจายของยาเสพติดที่เพิ่มขึ้น โดยจะมีกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและว่างงาน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๔. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาประชาชนขาดน้ําดื่มอุปโภค บริโภคทีส่ ะอาด เนื่องจากระบบ
ประปาหมูบ่ ้านยังมีใช้ไม่ทั่วถึง แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งจะขาดน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ไม่ให้ความสําคัญถึงวิธีการป้องกันควบคุมโรค ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก และละเลย
ความสําคัญของการออกกําลังกาย
๖. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสาร เด็กบางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษา ในขณะที่การจัดการศึกษานอกระบบ เช่น โรงเรียนตาดีกาก็ยังมี
ปัญหา เพราะเงินอุดหนุนจากรัฐ
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ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม

2

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
เคหะและชุมชน
บริหารทั่วไป
การศึกษา
สาธารณสุข

3

4

5

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

บริหารทั่วไป

การดําเนินงานอื่น
การวางแผน การส่งเสริม บริหารทั่วไป
การลงทุนพานิชยกรรม การเศรษฐกิจ
และท่องเที่ยว
บริการชุมชนและสังคม

การจัดกา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองตามหลักธรร
มาภิบาล
รวม
7 ยุทธศาสตร์

สังคมสงเคราะห์
สร้างความเข้มแข็ง
การรักษาความสงบ
ภายใน
บริหารงานทั่วไป
แผนงานงบกลาง
บริหารงานทั่วไป

การศึกษา

บริการชุมชนและสังคม

เคหะและชุมชน

บริการชุมชนและสังคม

บริหารงานทั่วไป

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
บริหารงานทั่วไป

4 ด้าน

11 ด้าน

หน่วยรับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วยสนับสนุน
อบต.ตะปอเยาะ

กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานักปลัด

6 หน่วย

1หน่วยงาน
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ทสี่ ําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 11
ได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่ ให้การดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มี
คณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะทําให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการ
บรรลุ และวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของโครงการได้อย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตาม และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารอัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนดําเนินงานในปีต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีผ่ ู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ ภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม ของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร
การตรวจสอบโดยอาเภอ
โดยมีหน้าที่กํากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
แนวทางจัดทําข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีโดยตรวจสอบการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในอํานาจการกํากับดูแล ของนายอําเภอยี่งอ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
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การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม
1. องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอเยาะ แต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน โดย
เลือกผู้ทมี่ ีความรูห้ รือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ข้อ 29 วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 2 คน
2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตําบล เพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน
4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลและได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึง่ คณะกรรมการจะต้อง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น
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เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลและใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการ
๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาทีล่ ่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่ หน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบาง
เรื่องอาจทําไม่ได้
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
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๒) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปปี ีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสีป่ ี
๓) ควรเร่งรัดให้มกี ารดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลและควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ ภารกิจแต่
ละด้านทีจ่ ะต้องดําเนินการ ซึง่ จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผลองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
และ

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลและ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเสนอต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและ คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน
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