
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม 
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการ กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนด
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ  ติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า  ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า ร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือ
ประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ี กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก     ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ยุทธศาสตร์ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่   
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น     
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหาร
  จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
 •พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์มีทักษะการท่างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 
 •ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 •พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน 
 •การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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 เปูาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ขยายผลความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 •ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 
 •พัฒนาคุณภาพครู 
 •พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 •ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
 •พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 
 •ควบคุมการส่งเสริมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
 •สร้างกลไกในการจัดท่านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
 •การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและภาคธุรกิจท่าธุรกิจเพ่ือสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพ่ือขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
 •การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
โดยสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในชุมชนส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชนส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดับ 
 •การก้าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิง
พ้ืนที่ที่มีการก าหนดเปูาหมายเพ่ือลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทาง
เศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้
ต่้าสุดอาทิการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้าน
สุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเพิ่มแต้มต่อในการจัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
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 •การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมายแก่ประชาชนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบยุติธรรมชุมชน 
 •การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
 •การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 
 •เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
 •พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
 •ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 •ปรับโครงสร้างฟื้นฟูและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 
 •ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
 •กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 •ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการจัดบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาด้านการเงิน 
 โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆและเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็น
กลไกที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การพัฒนาภาคการเกษตรโดยพัฒนาแหล่งน้ าขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท่ากินเสริมสร้างขีด
ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
 •การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพปัจจุบันและ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
 •การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวโดยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิตส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและ
การท่องเที่ยวและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 •การพัฒนาภาคการคา้และการลงทุนเพ่ือรองรับความเป็นชาติการค้า 
 •การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันอาทิฝีมือแรงงานระบบทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎระเบียบต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ 
 •ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 



-๒๗- 
 
 •พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
 •คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 •วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
 เปูาหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ าของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัยและเท่า
เทียม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
 •ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
 •น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า 
 •สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคและน้ าเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต 
 เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
 •เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าและอากาศ 
 •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 •ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 •พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาทิการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 เปูาหมายที่ 4 เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 •บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 •การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และยั่งยืน 
 เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
 แนวทางการพัฒนา 
 •จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 •เสริมสร้างความมั่นคงและปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 
 เปูาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 



-๒๘- 
 
 เปูาหมายที่ 3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
 เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 •ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 
 เปูาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรองควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
 เปูาหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆมีแนวโน้มลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปูองกันการเผชิญเหตุในภาวะวิกฤติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใสทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
 •ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐเพื่อให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 
 •เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
 เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข 
 •พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
 • เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการและปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุนของ
ท้องถิ่น 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 •ปูองกันการทุจริตโดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
 •วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  
 
 



-๒๙- 
 

เปูาหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเป็นธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบขนส่งทางรางขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโครงข่ายทางถนนระบบขนส่งทางอากาศและ
ระบบขนส่งทางน้ า 
 เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการ
ก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
 เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระบบการอ่านวยความ
สะดวกทางการค้าและบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
 เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 •จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
 •เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
 •ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานในภูมิภาค
อาเซียน 
 เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 •ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
 •ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนาความรู้
และทักษะของประชาชน 
 •สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 •บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 •เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของระบบประปาทั่วประเทศ 
 •เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมและผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์โดยเสริมสร้างนวตักรรมภาค
ธุรกิจพัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคมตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 •พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการใน
อนาคตเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 •พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 •พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 •ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้มาท่างานในประเทศไทย 
 •ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 •ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 •พัฒนาตลาดรองรับงานส่าหรับบุคลากรวิจัย 
 เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆให้เกิดประสิทธิภาพ 
 •ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
 •สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
 •สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆและหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
 •เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 •สนับสนุนให้เกิดการร่วมท่างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทดลอง
ระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 แนวทางการพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ 
 •ส่งเสริมการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 •จัดให้มีระบบประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของสถาบันวิจัย 
 •ส่งเสริมให้มีราชบัณฑิตสภาทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางกลไกที่มีอยู่ 
 •ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
 •ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท่าแผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เปูาหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลงและมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากขึ้น 
  
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 •พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 •พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
 •ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
 •เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 •พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
 •ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 เปูาหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีเศรษฐกิจดีและการ
เดินทางสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาเมืองหลักพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองรักษาอัตลักษณ์ของเมืองเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
 •พัฒนาเมืองส้าคัญอาทิกรุงเทพฯเมืองปริมณฑลขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตหาดใหญ่และเมืองใหม่
บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดข้ึนใหม่ที่ส าคัญ 
 เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 •สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
 •พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการ
เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 •สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 •ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 
 •บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์การค้าการบริการและการลงทุน 
 แนวทางการพัฒนา 
 •เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความร่วมมือระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 •พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะสูง
และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 3 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา 
 •ส่งเสริม Outward Investment เพ่ือขยายฐานการผลิตการค้าการบริการของผู้ประกอบการไทยสร้าง
ผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทยและพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading 
Nation) 
 เป้าหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่เชื่อม่ันของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐาน
ด้าเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 
 •มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
 เป้าหมายที่ 5 ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยมีส่วนร่วม
ส้าคัญในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานาประเทศ 
 •การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
 เป้าหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
การขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 •บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพ่ือการส่งออก ท าให้ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผล
ต่อภาวะการค้าและ การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจาก
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมือง 



-๓๓- 
 
ชายแดน มีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ 
ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอเบตง 
เพ่ือสร้างงาน และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ  อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของ
ประเทศ และเป็นเมือง ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศมาเลเซียและ สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”   
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรหลักของภาค 
  2) เพ่ือพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวของภาค
  3) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และสาธารณสุข และ  อยู่ร่วมกัน
 อย่างสันติสุข  
 เป้าหมาย  
 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต ้ชายแดนลดลง 
 ตัวช้ีวัด 
 1) อัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของ ภาคใต้ชายแดน 
 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ กระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อสร้างความม่ันคง
ให้กับภาคการผลิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 2) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพ่ือ การส่งออกและเป็นมิตรต่อ
 สิ่งแวดล้อม 
 3) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์  
 4) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตภาค
 การเกษตร 
 6) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร  
 7) พัฒนาพื้นที่อ าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ าเภอเมืองปัตตานี 
 8) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพ่ือปูองกันความเสียหายพื้นท่ีเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคง
 ด้านทรัพยากรน้ า 
 9) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน  
 10) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ ภาคการผลิตและ
 บริการในพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง ท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 
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 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่
 เศรษฐกิจบริเวณชายแดน 
 2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ ทางอากาศ 
 3) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค  
 4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 5) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  
 6) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน 
 7) เร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือรองรับ
 การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน 
 2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
 4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 5) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 วิสัยทศัน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง          
สู่อาเซียน” 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
  เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล 
โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 
ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพ่ือคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ 6 
ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าท้ังในและนอก
ประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน สร้าง
รายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

 
 
 



-๓๕- 
 

การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบ
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)                
1) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมง และปศุสัตว์)  
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ            
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

 ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

มูลค่าผลติภณัฑ์
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลติภณัฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น     ร้อยละ 
2.5 

อัตราการขยายตัวค่า
ผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เฉลี่ยปี 2554 
– 2558 ร้อยละ 1.5 
(มูลค่าเฉลี่ย 5 ปี 
136,082 ล้านบาท) 

- - 1.5 
(138,123) 

2.0 
(138,803) 

2.5 
(139,483) 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2560 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้าง
มูลค่าเพิม่ผลผลิต
ด้านเกษตร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน มะพร้าว 
ไม้ผล ข้าว ประมง 
และปศสุัตว์) 
เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไรล่ะ 5 
กิโลกรมัจากค่าฐาน 

ผลผลติ (ปี 2559) 
235 กิโลกรัม/ไร ่

- - 240 245 250  

2.ผลผลิตปาล์ม
น้ ามันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ไรล่ะ 200 กิโลกรัม 
จากค่าฐาน  

ผลผลติปี 2559 
จ านวน 1,282 
กิโลกรมั/ไร ่ 

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุสัตว์ (แพะ/โค/
แกะ) สายพันธ์ุดี
เพิ่มขึ้น 3 สายพันธ์ุ 

NA - - 1 2 3  

4. พ้ืนท่ีการปลูก
มะพร้าว จ านวน 
3,000 ไร ่

NA - - 1,000 
ไร ่

2,000 
ไร ่

3,000 
ไร ่

 



-๓๖- 
 
เป้าประสงค์      

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 5 ปี 
ข้อมูลฐาน 

เป้าหมายรายป ี หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

5. พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล 
(ลองกอง ทุเรียน 
เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ปลูก 

พื้นที่ปลูกไมผ้ลกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2558 
จ านวน 251,315 
ไร ่

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึ้นไรล่ะ 25 
กิโลกรมั รวม 75 
กิโลกรมั 

ผลผลติข้าวนาปี 
ประจ าปี 2558 
จ านวน 375 
กิโลกรมัต่อไร ่

- - 400 
กก/ไร ่

425 
กก/ไร ่

450 
กก/ไร ่

 

 
กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

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

2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ด าเนินการในลักษณะการ
รวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอ านาจการต่อรอง 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมี
มูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ เพ่ือเพ่ิม

มูลค่า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
1. มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มจังหวดั
ภาคใต้ชายแดน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 

มูลค่าการค้า
ชายแดนกลุ่มฯ ปี 
2558 จ านวน 
8,521.8 ล้านบาท 

- - 2% 
(8,692
.236 
ลบ.) 

4% 
(8,862
.672 
ลบ.) 

6% 
(9,033
.108 
ลบ.) 

 

 วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.5 

เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2559 
จ านวน 17,850 
ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,29
6.25 
ลบ.) 

5% 
(18,74
2.50 
ลบ.) 

7.5% 
(19,24
2.30 
ลบ.) 

 

 

 

 



 
-๓๗- 

กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ า ระบบปูองกันอุทกภัย เพ่ือ

รองรับการค้าการลงทุน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมืองเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างมูลค่า และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

ระเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 
 ชายแดน 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายป ี หมาย

เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 
- รายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้น 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6  

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว ปี 2559 
จ านวน 6,436.6 
ลา้นบาท 

- - 2 % 
(6,565
.330  
ล้าน
บาท) 

4 % 
(6,694
.064  
ล้าน
บาท) 

6 % 
(6,822
.796  
ล้าน
บาท) 

 

กลยุทธ์ ตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้

มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม        

เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)  

วิสัยทัศน์    “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่  มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน” 

ค้าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 เศรษฐกิจมัน่คงหมายถึง  การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม  
  1.1) ภาคการเกษตร  
   เน้นการเพ่ิมผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมงให้มีคุณภาพ
 และได้มาตรฐานพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางการเกษตรชายแดนใต้ ณ อ าเภอยี่งอ     ที่จะ
เป็นแหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการ 
 



 
-๓๘- 

พัฒนาผลผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออกโดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 
  1.2) ภาคการท่องเที่ยว  
   เน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุนของ
จังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง  
 2) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 
  2.1) เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปฺะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก  
ผลิตภัณฑ์ส้มแขกเป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก   และพัฒนาโอกาสทาง
การตลาดในระบบดิจิทัล 
  2.2) เป็นเมืองเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มค่าที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเช่น
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา,  เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงาเป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ อุตสาหกรรมฮา
ลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
  2.3) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3)พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
  3.1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (5 ต าบล 5 อ าเภอ) 
  3.2) เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 4) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 5) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมใน การ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 

การค้าเฟื่องฟูหมายถึง  การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1) จังหวัดนราธิวาสมุ่งเป็นจังหวัดแห่งการค้า (Trading Provincial) โดยมีเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบ
การค้าขายระหว่างประเทศและมีการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโกลก) ที่มี
มาตรฐานการจัดการด่าน เพ่ือการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 2) การบริการ ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน        
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
 3) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบครบวงจร   โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือต่อ
การค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองการค้า เมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
 4) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัด           
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ หมายถึง การที่สังคมเมืองนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งมีอัตลักษณ์ของจังหวัดที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้และเชื่อมั่นของ
ประชาชน สังคม ประเทศชาติและระดับนานาชาติ 
 2) ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน 
และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเท่า
เทียมกันทุกพ้ืนที่ และวัยเรียน เยาวชน วัยท างานมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาชน มีทักษะ
สากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 



-๓๙- 

 3) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นบริการที่มีความทันสมัย  ยุค
ดิจิทัล   มีธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ยึดหลักในการพัฒนาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยึดวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีงาน     
มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
 5) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

มุ่งสู่สันติสุขที่ย่ังยืน หมายถึง ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขท่ียั่งยืน มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) กองก าลังประจ าถิ่น  กองก าลังภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการรักษา   
ความสงบเรียบร้อย โดยการวางระบบปูองกันภัยคุกคามในพ้ืนที่ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน การ
ท างานแบบเชิงรุกเข้าถึงทุกพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2) เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ 
(ผู้น าท้องถิ่น/ศาสนา/สตรี) สร้างความเข้าใจกับทุกฝุาย ทุกภาคส่วน และมีเวทีให้ทุกฝุายได้แสดงความคิด 
ทัศนคติพร้อมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในทุกมิติ 
 3) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในพ้ืนที่ และมี
ความเข้มแข็ง 
 4) ปัญหาสังคมทางอาชญากรรม ยาเสพติด การก่อการร้ายลดลง โดยมีฐานจากการจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 5) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่ างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 6) ประชาชนมีหลักยึดและมีวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบน  ความหลากหลาย
ของประเพณี และวัฒนธรรม 
 7) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และ
ระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

2. พันธกิจ (Mission) 
   1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริก าร                
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์ 
 2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ  ใน
ความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

  3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
 4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที ่

  5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 

 
 
 
 



-๔๐- 

 

3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
     1)  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

        2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต ปัญหาความ
ยากจนครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51 ต่อปี 

4. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
   1)  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.8 
   2)  ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยกว่าเกณฑ์ จปฐ. (เพ่ิมชึ้น

ร้อยละ 1.51 ต่อปี) 
   

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
 5.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and Border 
Trading) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และสินค้าชุมชน 
 2   เพ่ือสร้างขีดความสามารถด้านการผลิต การตลาดและส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดพัฒนาสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แข่งขันได้ในระดับสากล และการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าสู่อาเซียน 
 3)  เพ่ือพัฒนาและจัดการผลผลิตทางการเกษตร เชิงปริมาณ และคุณภาพในการรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
 4)  เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาจังหวัด จากโมเดลเศรษฐกิจการพัฒนาของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดสู่
เมืองแห่งการค้า ผู้ประกอบการค้าในทุกระดับของจังหวัดเข้มแข็ง และแข่งขันได้ 
  เป้าประสงค์ (Goal) : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 5.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life on Sufficiency Economic 
Based) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อปรับเปลี่ยนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมไทย มีทักษะในการ
ด ารงชีวิตส าหรับศตวรรษ ที่ 21 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วันเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วันสูงอายุ เห็นคุณค่ าของ
การมีสุขภาพดี มีความรู้ทักษะ และขีดความสามารถในการจัดการตนเองทางสุขภาพได้เหมาะสม และมีสุขภาวะ
ที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 3)  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมของจังหวัดนราธิวาส ให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4)  เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประชาชนที่
เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มั่นคงทางรายได้ และคุณภาพชีวิต 
 5)  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และมีความสะดวก ทันสมัยมากขึ้น 
ตามบริบทของพ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส 
 



 
-๔๑- 

 6)  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาและ ปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7)  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนจังหวัดนราธิวาสให้มีความเท่าเทียมและสูงขึ้น 
 เป้าประสงค์ (Goal) : คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 

 5.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี(Natural Resource and Environment Management and Sustainability) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่ปุาฮาลาบาลา และพ้ืนที่ทางทะเลของจังหวัด 
 2   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทางด้านพลังงาน 
 3)  เพ่ือจัดการปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่ด่านชายแดน และในชุมชน 
 4)  เพ่ือลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของจังหวัดให้ลดลง 
 5)  เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1)  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพ้ืนที่ปุาเพ่ิมข้ึน 
 2)  ชุมชนมีแหล่งพลังงานของตนเองเพ่ิมมากข้ึน 
 3)  ปัญหาขยะน้ าเสีย มลพิษ ทางอากาศ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 4)  ปัญหาภัยพิบัติ ทางธรรมชาติจากอุทกภัย ไฟปุา การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่มในจังหวัดลดลง 
 5)  ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 5.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  (Peaceful and Security on Integration Strengthening) 
 วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3)  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในพื้นท่ีด้านความปลอดภัยและมีการบูรณาการภารกิจในหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที ่
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 2)  พ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3)  คดีอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัดนราธิวาส  

วิสยัทัศน์ 

 “ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า 
น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

 



-๔๒- 

 พันธกิจ 
          1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวม  
              จังหวัด 
          2) ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ           
              ต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนา  
              คุณภาพชีวิตเพ่ือ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          3) ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ 
              รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
          4) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม     
              อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียง        
          5) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนั บสนุ นกา ร
     ปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้ พลังงานทดแทน  
          6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง  
              ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
           7) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เป้าประสงค์ 
 ๑) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และผังจังหวัด
ได้มาตรฐาน 
 ๒) ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา 
และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ตลอด
ทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         ๓) ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนสู่ประชาคาอาเซียน 
 ๕) มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน 
 ๖) มีการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 
 ๗) ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
 ๑) ความส าเร็จของโครงการการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร 
เพ่ิมข้ึนและมีการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
 ๒) ความส าเร็จของโครงการการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา 
นันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน ตลอดจนมีการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 
 

 



-๔๓- 
 

 ๓) ความส าเร็จของโครงการการให้ความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 ๔) ความส าเร็จของโครงการ การส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 ๕) ความส าเร็จของโครงการ การจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มข้ึน 
 ๖) ความส าเร็จของโครงการการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 ๗) ความส าเร็จของโครงการด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมขึ้น 
  

ค่าเป้าหมาย 
 ๑) จ านวนโครงการการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร เพ่ิมข้ึน
และมีการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
 ๒) จ านวนโครงการการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริการด้านสวัสดิการสังคม การกีฬา นันทนาการ 
ส่งเสริมด้านการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น ตลอดจนมีการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
 ๓) ประชาชน เยาวชน มีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 ๔) จ านวนโครงการที่มีการส่งเสริม การตลาด การค้า การลงทุนเมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนในท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 ๕) จ านวนโครงการที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและมีการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มข้ึน 
 ๖) จ านวนโครงการที่จัดให้มีการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 ๗) จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาด้านความรู้ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
บุคลากรภายในองค์กร และการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และจัดระบบการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

 ๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
 ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 ๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล 
 ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ 
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด 
                 การศึกษา 
 ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๕ ส่งเสริมด้านการการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 



 
-๔๔- 

 

๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษาควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

 ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการักษาความสงบเรียบร้อย 
                ในท้องถิ่น 
 ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

 ๔.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                 สิ่งแวดล้อม 
 ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 ๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 
 ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓ เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ 
 ๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
 ๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 ๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 



 
-๔๕- 

๒.  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  “ต าบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า                       
              สู่สังคมสันติสุข” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร ์
๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความปลอดภัย 
๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ  
                      ท่องเที่ยว 
๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สิ่งแวดล้อม 
๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
 ๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบลได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒. การจัดการด้านสวัสดิการสังคม  การศึกษา กีฬา นันทนาการ  และด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีอาชีพ 
รายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน 
 ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. หมู่บ้าน ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ประชาชนในพื้นท่ีคัด
แยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และมีจิตส านึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
 ๖. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามไห้คงไว้สืบไป รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่ 

๗. บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนถนน/ระบบระบายน้ า/ที่ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึนท าให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

๒. จ านวนแหล่งน้ ามีเพียงพอใช้ในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบจราจร/ผังต าบลได้มาตรฐาน เพ่ิมขึ้น 
๔.จ านวนพื้นที่ท่ีมีระบบไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง เพ่ิมขึ้น 
๕ เด็กและเยาวชนมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 



-๔๖- 
๖. ประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการ คนชรา ผู้ปุวยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มข้ึน 
๗. เด็กท่ีผ่านการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานภาคบังคับมีเพ่ิมขึ้น 
๘. ผู้ติดยาเสพติดลดน้อยลง 
๙. ประชาชนในต าบลล าภูออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน 

          ๑๐. ประชากรในพ้ืนที่ต าบลล าภู ได้รับการปูองกันจากโรค เพ่ิมขึ้น 
๑๑. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าภูได้รับบริการทางการแพทย์เพิ่มมากข้ึน 
๑๒.อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน/มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
๑๓. เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการปูองกันภัยด้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึน 
๑๔. ประชาชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต เพิ่มข้ึน 
๑๕. หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ขยะถูกก าจัดอย่างถูกวิธี เพ่ิมขึ้น    

 ๑๖. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพ่ิมขึ้น 
๑๗. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี เพ่ิมขึ้น 
๑๘. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบสานจารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 
๑๙. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ิมขึ้น 
๒๐. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 
๒๑. เด็ก เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมข้ึน 
๒๒. บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมข้ึน 
๒๓. อบต.ล าภู มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง เพ่ิมขึ้น 
๒๔. การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมข้ึน 
๒๕. การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 
๒๖. การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน เพ่ิมข้ึน 
๒๗. การพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับ 
     ประชาคมอาเซียน เพ่ิมข้ึน 
 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้าง ซ่อม ปรับปรุง  ขยาย ถนน แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพียงพอ และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
๒. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปูองกันและระงับโรคติดต่อควบคุมปูองกันโรคระบาดในพ้ืนทีท่ าได้เพ่ิมมากขึ้น 

๓. เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.ได้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้เพ่ิมขึ้น และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เพ่ิมข้ึน 

๔. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้เพ่ิมข้ึน 

๕. การบริหารการจัดการขยะอย่างเป็นระบบได้เพ่ิมขึ้น 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนในการสืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนท านุบ ารุงศาสนาได้เพ่ิมข้ึน 
๗. พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประขาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ
ประชาชนได้เพ่ิมข้ึน 



-๔๗- 
 

๒.๖ กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ บุกเบิก สร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
๒.๔ ส่งเสริมการบ าบัด ฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติดและก าจัดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรคติดต่อ 
๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๓.๑ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบ

เรียบร้อยในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชียบุคคล 
๖.๓ เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานในท้องถิ่น 
๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  
 

 
 



-๔๘- 
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์    
จุดยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้ก าหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.๒๕๖๑  -๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และอบต.ล าภู
ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเป็น
ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นฐานรากที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาระดับภาคต่าง ๆ  โดยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคใต้
ชายแดน ๕ จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล เปูาหมายการพัฒนา คือ พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
สนับสนุนความมั่นคงของภาคภาคใต้ชายแดนรวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู และได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ และองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ และ   ๓๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนา บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
 ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนา จัดท าผังต าบล 

 ๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 ๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนา จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบ 
 ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนา ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟูทางด้านร่างกาย และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติดและก าจัดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
 ๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การกีฬา นันทนาการและการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
 ๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริม การปูองกัน รักษาและควบคุมโรคติดต่อ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีขีดความสามารถมีศักยภาพในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ๔.๑  กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 
 



-๔๙- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝูาระวังและการปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนา จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนา เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา  
 ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนา พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
 ๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนา พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ กลยุทธ์การพัฒนา พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๗.๔ กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๕ กลยุทธ์การพัฒนา ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
 ๗.๖ กลยุทธ์การพัฒนา  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 
 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  

 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี  พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

ชายแดน พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธวิาส 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธวิาส 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๑. ด้านความมั่นคง 
 
 

๕. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
๑๐.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 ๔. เสริมสร้างสันติสุข
และความมั่นคง
ภายในพื้นที ่แบบมี
ส่วนร่วมอยา่งเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(๒.๔,๒.๕) 
๓.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
๖.ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (๖.๓) 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๓.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

 
 
 



-๕๐- 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี  พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

ชายแดน พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธวิาส 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธวิาส 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
๓.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
๗.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์
๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๑.พัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพื่อความ
มั่นคงให้กับภาคการ
ผลิต 

๑.เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการค้า
ชายแดน 
๒.การลดความเหลื่อม
ล้ า พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนใน
พื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
๒.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๔.ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
๕.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๗.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
๒.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๔.ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
๕.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๗.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

๓.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๑.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ (แรงงาน) 
๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๒.พัฒนาเมืองสุไหง
โก-ลก และเมืองเบตง
ให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยว 
๓.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

๓.พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนบน
พื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๔.การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

๑.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ (แรงงาน) 
๒.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 
๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๒.พัฒนาเมืองสุไหง
โก-ลก และเมืองเบตง
ให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยว 
๓.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

๑.เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการค้า
ชายแดน 
๒.การลดความเหลื่อม
ล้ า พัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนใน
พื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๗. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

๒.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
๗. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

๕.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๔.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
๗.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์
๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 ๓.การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ 
ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

๕.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕.ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 
-๕๑- 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

๒๐ ปี  พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

ชายแดน พ.ศ.๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธวิาส 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนราธวิาส 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๖. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๖.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
๙.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๒.พัฒนาเมืองสุไหง
โก-ลก และเมืองเบตง
ให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยว 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ด้านความมั่นคง 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ 
2561—2580) 

2.ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม 

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

9.การพัฒนาภูมิภาคเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

1.การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3. การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ  
สู่ความม่ันคง และ 
ยั่งยืน 

๕๒ 

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ (แรงงาน) 
 9.การพัฒนาภูมิภาค
เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

9.การพัฒนาภูมิภาคเมือง
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

9.การพัฒนาภูมิภาคเมือง
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

9.การพัฒนาภูมิภาค
เมืองและพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิติกส์ 
(พลังงานทดแทน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชายแดนภาคใต้                 
(พ.ศ.2562-2565) 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อ
ความมั่นคงให้กับภาคการผลิต 
 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเท่ียว 
 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก
และเมืองเบตงให้เป็นเมือง
การค้าและเมืองท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้          
(พ.ศ.2562-2565) 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคม 
พหุวัฒธรรม 
 

3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติวัฒนธรรมและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน 
 

2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน
พื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
 

1.พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป และ
การตลาด 
 

2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนใน
พื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
 3.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติวัฒนธรรมและเมือง
ท่องเท่ียวชายแดน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนราธิวาส      
(พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด
นราธิวาส                
(พ.ศ. 2561-2565) 

1.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
 

3.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ ใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 

4. เสริมสร้างสันติสุข
และความมั่นคง
ภายในพื้นท่ี แบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา 

 

2.การลดความเหล่ือล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (6.3) 

 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (2.4 2.5) 
 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

4.ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และการท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภ ู
(พ.ศ. 2561-2565) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 
5.ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (6.5) 

 

7.ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๕๓ 

2.ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 

5.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

5.ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ล าภู 
(พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาฯ 
 
 

       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริม การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ 2 
 ด้านส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค  บริโภค 
1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
ผังเมืองและผังต าบล 
1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจร 
1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

1.  จัดให้มีระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคม ระบบจราจร 
และผังต าบลที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง
ต าบล 
 

2.  ส่งเสรมิอาชพี งาน
สวัสดิการสังคม การศกึษา 
การกีฬา นันทนาการ การ
ด าเนนิงานของศนูย์
ปฏิบัติการเพือ่เอาชนะยา
เสพติด งานด้านสาธารณสขุ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อรองรับการเข้าสูอ่าเซียน 
 

2..1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ิน  2.2  ส่งเสริม
งานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม   2.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  2.4  ส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  2.5  ส่งเสริมด้าน
การออกก าลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการ   2.6  ส่งเสริมการ
ปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  2.7  
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 

3.  ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมใน
ระบบประชาธิปไตย การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย และการปูองกัน
รักษาความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถ่ิน
ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดถึงการรั กษา 
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน 
3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถ่ิน  
 

4.  ส่งเสรมิการค้า การ
ลงทุน การทอ่งเที่ยว เพือ่
รองรับประชาคมอาเซียน 
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ตามแนวพระราชด าริ 
โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุนในท้องถ่ิน และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
4.5  ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าริ 

 

5.  คุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม สนับสนนุการ
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัด
น้ าเสีย และการใช้พลังงาน
ทดแทน  
 

5.1  อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม5.2  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
5.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 
5.4  จัดท าระบบก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5  ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน 

 

6.  ส่งเสรมิศาสนา 
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม บ ารุงรกัษา
ศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  
 

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สื บ ท อ ด จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุง
ศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถ่ิน 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน   

 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในองค์กร 7.2 พัฒนา
ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ 
ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล 7.4 ปรับปรุงและสร้าง
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และมีระสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 7.6 พัฒนาส่งเสริม
ระบบการ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

 

7.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลล าภู ให้
มีประสทิธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

๕๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน        
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

-โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 -โครงการซ่อมสร้าง/
ขยายถนนลาดยาง 
 -โครงการบุกเบิกถนน 
โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
-โครงการก่อสร้าง/คู
ระบายน้ า 
-โครงการยกระดับ
ถนนพร้อมวางท่อ 
-โครงการบุกเบิกถนน 
-โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ า 
-โครงการวางท่อลอด 
-โครงการขยายเขต
ไฟฟูา/ประปา 
ฯลฯ 
 
 

-โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ /
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยใน
บรมราชานุเคราะห์ 
-โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
-โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด 
-โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
-โครงการสานฝันครัว
พื้นบ้านสู่อาหารสากล 
-โครงการอาหารเสริมนม 
-โครงการเกี่ยวกับกีฬา 
-โครงการด้าน
สาธารณสุข 
ฯลฯ 

-โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
-โครงการฝึกอบรม 
อพปร. 
-โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธาณภัย 
-โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
บรรเทาสาธารณภัย
ชุมชน 
-โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้นและ
การอพยพหนีไฟ 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

-โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เกษตรกร ฯลฯ 
 

-โครงการรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 
-โครงการฝึกอบรมการ
คัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน 
-โครงการอากาศดี ชีวี
มีสุข 
-โครงการปลูกหญ้า
เพื่อการอนุรักษ์หน้า
ดิน และแหล่งน้ า ใน
พื้นท่ีต าบลล าภุ 
- โครงการอนุรักษ์
คลองตามธรรมชาติใน
พื้นท่ีต าบลล าภุ 
ฯลฯ 

-โครงการส่งเสรมิ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปกรรม 
-โครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ
และโบราณสถานใน
ท้องถิ่นฯลฯ 
 

-โครงการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
และคณุธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากร
ในองค์กร 
-โครงการพัฒนา
ส่งเสริมระบบการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงานของ
องค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
ฯลฯ 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. 

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

แผนงาน 

โครงการ 

๕๖ 
      ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู          
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1.เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ ส่งเสริม
การค้า การลงทุน และการค้า 
และการค้า 
ชายแดน 
 

2.ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4 ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 
 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 
 

4 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การลงทุน
และการท่องเท่ียว 
 

4 ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม การลงทุน
และการท่องเท่ียว 
 

โครงการ 
ตามแนวพระราชด าริ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 ส่งเสริมโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ
 

แผนงาการเกษตร 
 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

7.ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

7.ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

6.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
6..2  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุง
ศาสนา  ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถ่ิน 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

 

7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิ
บาล  7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ7.5 ส่งเสริมและสรา้ง
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน7.6 พัฒนาส่งเสริม
ระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การด าเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 แผนงานบริหารทั่วไป/
แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมแผน 
 

โครงการด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4.1  ส่งเสริมการตลาด การค้า 
การลงทุนในท้องถ่ิน และเมือง
ชายแดน เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
4.2  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
4.4  พัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 
 

โครงการด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั 
 

1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน 
เขื่อน ระบบระบายน้ า 
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ า
อุปโภค บริโภค 
1.3 จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผัง
เมืองและผังต าบล 
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จราจร 
1.5 จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน/
แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

โครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

โครงการด้านการวาง
แผนการส่งเสริม/การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
งานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถ่ิน  
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม   
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบและตามอัธยาศัยโดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา 
ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรับรอง
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 แผนงานงบกลาง/แผนงานการศึกษา/
แผนงานสาธารณสุข/แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

โครงการด้านการศึกษา/เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผูปุ้วยเอดส์ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.ล้าภู 

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

๕๗ 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงาน
การเกษตร 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.ล้าภู 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

                                
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 

 
 

      
                     
    

 
     
     
    

๕๘ 

4. เสริมสร้าง สันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ และพัฒนา 
 

2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏบิัติการเอาชนะยาเสพติด                               
2.5 ส่งเสริกมารออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ                  
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/โครงการก่อสร้างลานกีฬา/
แข่งขันกีฬา 
 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

3.1  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบ ประชาธิปไตย 
3.2  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
3.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  

 

แผนงานบริหารทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

โครงการด้านการจดัระเบียบชุมชน 
 



- ๕๙ - 

นโยบายผู้บริหาร 
เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู สามารถบรรลุตามเปูาหมาย  จึงได้ก าหนดนโยบายการ 

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูไว้ดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน   
                เช่น ถนน คูระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ ประปา โทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุก 
                พ้ืนที่ และชุมชน 

  ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนา 
       และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  ๑.๓ พัฒนา ปรับปรุง สัญญาณการจราจรทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และทันสมัยทั้งสัญญาณปูาย    
       และสัญญาณต่าง ๆ และปูายบอกเขตหมู่บ้าน ซอย ต าบล 

     ๒. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้กับประชาชน      
          การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน รวมถึงการปรับปรุง และจัดหา 
          สถานที่ออกก าลังกาย ทั้งในร่มและกลางแจ้งให้เพียงพอเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
   ๒.๒ ควบคุม ดูแล ผู้ประกอบกิจการให้ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยให้เป็นไปตาม 
          พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๒.๓ ปูองกันและควบคุมโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งโรคติดต่อ และโรคที่เกิดจากสถานการณ์ด้าน 
          สุขภาพ ตลอดจนการควบคุมและปูองกันโรคสัตว์ต่างๆ 
    ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของชุมชนและบ้านเมืองให้สวยงาม   
          สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย เน้นการปลูกต้นไม้ การสร้างพื้นที่สีเขียวเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
          ให้มากขึ้น 
    ๒.๕ ส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ า ตลอดจนการจัดสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ า  
          ให้ได้มาตรฐาน 
    ๒.๖ พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยมุ่งเน้น 
          ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ คัดแยก และการก าจัดอย่างถูกวิธี 
    ๒.๗ ควบคุมและปูองกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งทางด้านอากาศ เสียงและฝุุนละออง 
    ๒.๘ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการสร้างจิตส านึก การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
          ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 
    ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อน และการศึกษา 
          เรียนรู้ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น 

 ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยว การ  
          ฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มบุคคลย่างจริงจังและรวมถึงการจัดหาตลาด ทั้งในระดับ  
         ท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับสากลเพ่ือรองรับผลผลิตที่เกิดข้ึน 
    ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน 
          การลงทุนสร้างอาชีพ และกระจายโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ 
 



-๖๐- 

    ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนาและการศกึษาดูงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  เชน่ อสม. 
          กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนนิงาน การผลิต  และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่ม 
    ๓.๔ พัฒนา ปรับปรุง บูรณะ และฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน    
          มีคุณภาพ สะอาด มีความปลอดภัย และน่าท่องเที่ยว 
    ๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          การลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในลักษณะ SMEs ตลอดจนการฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการ 
          วางรากฐานของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable  Tourism)   
    ๓.๖ ส่งเสริม และเสริมสร้างจิตส านึก และการมีอัธยาศัยไมตรีอันดีงามในฐานะเจ้าบ้าน ในการ 
          ต้อนรับนักท่องเที่ยว และหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 
    ๓.๗ ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและระบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างจริงจังและ 
         ต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของต าบล โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ  
         ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

 ๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
          แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยค านึงถึง 
          ความพร้อมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือการขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับให้สอดคล้อง    
          กับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้      
          ควบคู่กับการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือพัฒนาให้เป็น 
          สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝุาย 
    ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อม  
          ในการเรียนรู้ และได้รับการส่งเสริมตามกระบวนการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อธรรมชาติและ  
          พัฒนาตามวัยของเด็ก- 
    ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอด การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
          และภูมิปัญญาของท้องถิ่น การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม เพ่ือการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  
          ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป 
    ๔.๔ เชิดชู  และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สมศักดิ์ศรี โดย 
          มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของต าบลล าภูและความเป็นไทย 
    ๔.๕ ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือสร้าง 
          ความสมานฉันท์  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
    ๔.๖ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ 
          สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
    ๔.๗ รณรงค์  และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม  
          ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
    ๔.๘ ปรับปรุง และบูรณะ สาธารณะฌาปณสถาน และกูโบร์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
          เรียบร้อย 

  

 



-๖๑- 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิต การกีฬาและนันทนาการ 
    ๕.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน และช่วยเหลือให้การสงเคราะห์กับคนชรา เด็กก าพร้าไร้ที่พ่ึง  ผู้ยากไร้          
         ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    ๕.๒ ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของชุมชน เพ่ือ  
         เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนการสงเคราะห์ 
         ครอบครัวการวางแผนครอบครัว  และการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้าง  
         ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    ๕.๓  เฝูาระวังและติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และเสริมสร้างให้    
           มีเกราะปูองกันภัยยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการชะลอปัญหาอาชญากรรมตาม  
           นโยบายรัฐบาล 
    ๕.๔  ส่งเสริม และสนับสนุนการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด 
    ๕.๕  ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา อย่างจริงจัง การสร้างเครือข่ายองค์กรการกีฬา การ 
          จัดตั้งกลุ่มอบรม และสมาคม ด้านการกีฬา เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็ก  
          เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เพ่ือขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับ 
    ๕.๖  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาและการจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภทและ    
          ทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ 
    ๕.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน เด็กและเยาวชน   
          และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการเล่นกีฬาให้กับเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 ๖. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

    ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน     
          ชุมชน เข้ามามีบทบาท แสดงความคิดเห็น โดยยึดรูปแบบกระบวนการเวทีประชาคม และการ   
          เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 
   ๖.๒ รณรงค ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน รู้บทบาท และหน้าที่ของตนเอง และเกิดความรู้สึก  
         หวงแหนต่อท้องถิ่น และทรัพย์สินของทางราชการ 
   ๖.๓ ส่งเสริมและเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับพนักงาน และลูกจ้างของ อบต.  
         และด าเนนิการบริหารงานบนพืน้ฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม 
    ๖.๔ พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการประชาชน และการ  
          ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย  
          ในการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
    ๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ          
          และสร้างค่านิยมของสังคมให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    ๖.๖ ปฏิรูประบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

      ๗. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
    ๗.๑ พัฒนา ปรับปรุงระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมที่จะ 
          ปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการระงับอัคคีภัย และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
    ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือ 
          เครื่องใช้ให้ทันสมัยและเพียงพอ 



-๖๒- 

    ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 
          เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)   
          การจัดเวรยามท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ 
    ๗.๔ ณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกของประชาชน ให้มีค่านิยมที่ดีในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          ของบ้านเมือง พร้อมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการ   ในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย  
          หรือละเมิดข้อบัญญัติตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็น
พิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูล
ภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส  และอุปสรรค) 
จุดแข็ง (S=strength) 
 ๑. ในพ้ืนที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๑ แห่ง ดังนี้ 
  ๑.๑  วัดเขากง (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล) ประวัติการก่อสร้างพระพุทธทักษิณม่ิงมงคล 
การก่อสร้างพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เริ่มจากการด าริและปรารถนา ของทางคณะสงฆ์และทางราชการ ที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาเขากง  ซึ่งเป็นวัดหรือเป็นพุทธศาสนสถานเก่าแก่ มาแต่โบราณกาล ให้มีปูชนียวัตถุ และเป็น 
ปูชนียสถานที่ส าคัญ เป็นมิ่งขวัญส าหรับชาวพุทธในภาคใต้ กับเพ่ือเป็นอนุสรณ์ย้อนหลังแต่อดีตกาลนานนับพันปี
แห่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนสถานเขากง และสิบทอดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุด 
คณะสงฆ์ร่วมกับทางราชการจังหวัดนราธิวาส ปรารภปรึกษาร่วมกันที่จะปรับปรุงพัฒนาเขากงให้เป็น 
“พุทธอุทยาน” ที่สง่างามและเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับอดีตกาลนานนับพันปีที่ผ่านมา แต่ยากท่ีจะด าเนินการให้
ส าเร็จตามความประสงค์ได้เนื่องจากขาดปัจจัย ทางราชการจังหวัดนราธิวาส จึงได้เสนอรายงานขอให้ 
ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น (พ.ศ. 
๒๕๐๙) ช่วยอุปถัมภ์ประกอบ ฯพณฯ พลเอกประภาส ท่านด าริอยู่แล้วที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ให้เป็น
ศรีสง่าและเป็นมิ่งขวัญประจ าภาคใต้ ฯพณฯ พลเอกประภาส จึงได้เดินทางมาตรวจดูสถานที่ ท่านมาเห็นสถานที่
บริเวณเขากงมีชัยภูมิ ภูมิประเทศสวยงามเหมาะสมที่จะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพุทธอุทยานและก่อสร้างพระพุทธ
ปฏิมาขนาดใหญ่ ไว้เป็นศรีสง่า และเป็นมิ่งขวัญชาวพุทธประจ าภาคใต้ตลอดไป ฯพณฯ พลเอกประภาส จึงได้
มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้น (นายช านาญ  ยุวบูรณ์ ) ประสานงานและปรึกษาหารือกับ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง ๑๔ จังหวัดและให้ปรึกษาประสานงานกับทางคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสและ
ปรึกษาประสานงานกับตัวแทนชาวพุทธในจังหวัดนราธิวาสด้วย   เมื่อได้มีการประสานงานปรึกษากันแล้ว ทุกฝุาย
เห็นพ้องต้องกันกับด าริของทางจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และด าริของ ฯพณฯ พลเอกประภาส 
ตกลงด าเนินการในหลักการใหญ่ ๒ ข้อ คือ 
๑. ก่อสร้างพระพุทธรูป ขนาดใหญ่ เป็นพระประจ าภาคใต้ บนยอดเขาในบริเวณเขากง ลูกที่สูงที่สุด ๑ องค์ 
๒. พัฒนาปรับปรุงบริเวณเขากง เนื้อที่ ๑๔๒ ไร่ ให้สวยงามร่มรื่น เป็นพุทธอุทยานประจ าภาคใต้ ให้ชื่อว่า 
 
 
 



-๖๓- 

“ พุทธอุทยานเขากง” ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปและให้เป็นจุดทัศนาจรแหล่งท่องเที่ยว 
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (พระพุทธอุทยานเขากง) เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรประทับนั่งกลางแจ้ง ซึ่งเป็น 
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสดสีทองทั้งองค์ หน้าตัก
กว้าง ๑๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร ประดิษฐานบริเวณพุทธอุทยาน วัดเขากงมงคล มิ่งมิตรปฏิฐาราม 
ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสไปตามเส้นทางถนนสายนราธิวาส - 
ตันหยงมัส ๘ กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง 
พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่ยอดเขาพระพักตร์ดู 
อ่ิมเอิบน่าเลื่อมใสศรัทธา ทั้งยังเป็นเครื่องหมายแห่งการอยู่ร่วมกันโดยสันติระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนา
อิสลามในภาคใต้ของประเทศไทย และภายในบริเวณเดียวกันยังมีพระเจดีย์ศรีมหามายา รูปทรงระฆังภายในโปร่ง 
บนยอดสุดบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีนราเทวาพิทักษ์ และหลวงพ่อทวดซึ่งนับได้ว่าเป็น
สถานที่ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดภาคใต้ของเรา  
 ๒. มีพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกที่เชื่อมต่อกับ
อ าเภอยี่งอ อ าเภอตากใบ อ าเภอระแงะ  
 ๓. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ  คือกลุ่มน้ ายาล้างจาน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มหมอนอิง กลุ่ม 
ท าดอกไม้จันทน์ กลุ่มท าขนม/อาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ของช าร่วย โดยวางจ าหน่ายในหมู่บ้านและจ าหน่ายตามงาน
นิทรรศการ ต่างๆ ในอ าเภอเมืองนราธิวาส ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และบุคคลทั่วไป 
 ๔. มีแม่น้ าและแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ ดังนี้ 
     มีแม่น้ าไหลผ่าน  ๒    คือ  ๑.  แม่น้ ายะกัง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๑,๗,๑๐ และ ๑๑  

                                     ๒.  แม่น้ าบางนรา  ไหลผ่านหมู่ที่ ๙   บ้านทุ่งงาย  
    -   มีล าคลองจ านวน ๕ สาย  คือ  คลองแม่ค้อ, คลองแม่กง, คลองแม่ล าภู, คลองบางเค็ม,   
       คลองแม่บังหยัง 

  ๕. มีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 ๖. มีพืชและผลไม้เศรษฐกิจ  (ยางพารา ลองกอง มังคุด เงาะ ) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด 
 ๗. มีสถานบริการด้านสุขภาพในต าบล 
 ๘. มีทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์              

๙. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมที่สอดรับกับประชาคมอาเซียน 
 ๑๐. มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม มีความหลากหลาย มีความโดดเด่นเป็น 
               เอกลักษณ ์
 ๑๑. มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 ๑๒. มีสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 ๑๓. ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการกีฬา 
 ๑๔. มีสถาบันทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด โบสถ์ 
 ๑๕. อปท.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ                                     

๑๖. หน่วยงานมีการตั้งงบประมาณเพ่ือการฝึกอบรมของบุคลากร 
 ๑๗. อปท.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทันสมัย ท าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว 
 ๑๘. อปท.มีเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมให้บริการประชาชน 

๑๙. อปท.มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับ ฯลฯ 



-๖๔- 

 จุดออ่น (W =weakness) 
 ๑. ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจ และการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต 
 ๒. ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
 ๓. ไม่มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 ๔. ถนนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ช ารุด และไม่ได้มาตรฐาน 
 ๕. ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูร้อน 
 ๖. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง รอภาครัฐช่วยเหลืออย่างเดียว 
 ๗. การสื่อสารระหว่างบุคลากรของรัฐและประชาชนมีอุปสรรค (ด้านภาษา) 

๘. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ๙. สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
 ๑๐. ความไม่ต่อเนื่องของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๑๑. ประชาชนขาดความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
 ๑๒. ประสบกับภัยธรรมชาติทุกปี (น้ าท่วม) 
 ๑๓. งบประมาณของ อปท.มีจ ากัด 
 ๑๔. ประชาชนขาดความรู้ และขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิด 
               ไฟไหม้ขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่ 
 

 วิเคราะห์ศักยภาพฯจากปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู (Outside in) 
 โอกาส (O=Opportunity) 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีฐานะเป็นนิติบุคคล เอ้ือต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
 ๒. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุก ๆ ด้าน 
 ๓. รัฐบาลประกาศเป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ๔. มีพ้ืนที่ทางการเกษตรที่สมบูรณ์ 
 ๕. มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จึงมีการสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๖. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ 
 ๗. ในจังหวัดมีสถาบันการศึกษาหลากหลาย 
 ๘. จังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อชายแดนกับประเทศมาลาเรีย 
 ๙. รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการศึกษา การท างาน 
 ๑๐. มีหลายหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากร อปท.เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
 ๑๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ e-plan  
               ระบบ e-lass เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ๑๒. สามารถใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ข้อจ ากัด (T=Threat) 
 ๑. ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีท าให้ผู้รับเหมาไม่ม่ันใจในความปลอดภัย ท าให้ไม่กล้าเข้ามารับงาน 
 ๒. ราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 ๓. ขาดตลาดรองรับสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๔. ประชาชนไม่มีแหล่งเงินทุน 
 ๕. ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า 



-๖๕- 
 
๖. อปท.มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดซึ่งท าให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ การท างานจึงไม่ 

            ต่อเนื่อง 
 ๗. ความแปรปรวนของภูมิอากาศท าให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ไฟปุา น้ าท่วม ดินถล่ม 
 ๘. เด็กและเยาวชนรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาปฏิบัติตาม ท าให้ลืมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ 
             ท้องถิ่น 
 ๙. การครอบง าทางวัฒนธรรมของข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต ทีวี วิทยุ จากสื่อทั้งและ 
             ต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
 ๑๐. ระเบียบการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน 
 ๑๑. ระเบียบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของทางราชการมีความซับซ้อน ยุ่งยาก 
 ๑๒. บุคลากรของ อปท.ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติราชการที่ถ่องแท้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๖- 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

๑. โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภ ู
ไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมดเนื่องจากบางพื้นที่ยัง
ไม่เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ และมี 
งบประมาณที่จ ากัดเมื่อเทียบ
กับความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนยังให้
ความส าคัญเป็นอันดับ
แรกที่จะให้พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอาจเป็น
เพราะการพัฒนาด้านนี้จะ
ปรากฏเป็นรูปธรรม 
ประกอบกับประชาชน
นิยมความสะดวกสบาย 
จึงมีความต้องการให้
พัฒนาด้านนี้เป็นอันดับ
แรก เส้นทางคมนาคม
ถนนบางสายยังเป็นถนน
บุกเบิก ถนนลกูรัง ถนน 
เป็นหลุม เป็นบ่อ 
คูระบายน้ า 
ยังไม่ได้มาตรฐาน 
แหล่งเก็บน้ าตื้นเขิน  
คู คลองระบายน้ า 
ตื้นเขิน อุดตัน มีวัชพืช
ขวางทางเดินน้ า สะพาน 
คอสะพานช ารุด ขาดน้ า
เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
มีความต้องการพัฒนา
ด้านถนน คูระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 

- หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 
- เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
และ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา  
 

๒) ขาดแคลนน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- ขาดแคลนน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 
มีความต้องการขยายเขต
ประปา 

-  หมู่ที ่๑-๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 
 

- ประชาชนมแีหล่งน้ าและ
มีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน เนื่องจากน้ าทว่มขัง 

- คูระบายน้ า/ท่อระบาย
น้ าไม่ได้มาตรฐาน ตื้นเขิน 
ขาดท่อระบายน้ า 
มีความต้องการคู ท่อ
ระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 

-  หมู่ที ่๑-๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 
 

- มีคูระบายน้ า/ท่อระบาย
น้ าได้มาตรฐานสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน  

๔) ไฟฟูาส่องสวา่งทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่
เพียงพอ 
มีความต้องการไฟฟาู
สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง
ต าบล 

-  หมู่ที ่๑-๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 
 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

                                                   
 



                                                   -๖๗- 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนวโนม 
อนาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

๑)งบประมาณด าเนินการ
ด้านคนและสังคมมีการ
จัดสรรไว้จ ากัด ขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 -มีปัญหาครอบครัวยากจน 
รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงครอบครัว 

เด็ก เยาวชนท่ีก าลัง
ศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียนไมไ่ด้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์กับตนเอง
และครอบครัวมีความ 
ต้องการให้มีรายได้ 
รายได้ระหว่างปิดภาค 
เรียน 

เด็ก เยาวชนท่ีอยู่ในช่วง
ปิดภาคเรียน  
หมู่ท่ี ๑ – ๑๑ ต าบล 
ล าภู อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

เด็ก เยาวชนได้รับการจ้าง
งานในช่วงปิดภาคเรียน ได้
น ารายได้เลี้ยงตนเองและ
อาจจะจุนเจือครอบครัวได้
แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น 
ๆ แต่ก็ก่อให้เกิดประโยชน์
กับเด็ก เยาชนและครอบครัว
ของเค้าได้ 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 

๒) ด้านการศึกษา งบประมาณ
ที่ให้เกี่ยวกับด้านการศึกษายัง
ไม่เพียงพอ ครอบคลุมเด็กใน
ทุกระดับ ทุกสังกัด เช่น 
โรงเรียนตาดีกา โรงเรียน
ปอเนาะ 

๑.สังคมไม่เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
๒.เด็ก เยาวชนในพื้นที่ไม่
สนใจการศึกษา 
๓. การส่งเสริมการจัด
การศึกษาในระบบยังไม่
เพียงพอ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าลง เช่น 
เด็กอ่านหนังสือไม่ออก 
เขียนหนังสือไม่ได้ ผลการ
วัดผลการประเมินต่ าลง 
ซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลาย
อย่าง เช่น เด็กไม่ได้อาศัย
อยู่กับบิดา มารดา ขาด
การเอาใจใส่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ด้านค่านิยมของ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ด้านวัตถุนิยม พฤตกิรรม
การแสดงออก ติดความ
สะดวกสบาย สภาพชุมชน
เปลี่ยนแปลงจากกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ท าใหว้ิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป เด็กขาด
การส่งเสริมให้รักการอ่าน 
มีความเคยชินกับการฟัง
มากกว่าอา่น มีความ 
ต้องการยกระดับการ 
ศึกษาให้เด็กอ่านออก 
เขียนได ้

-  หมู่ที ่๑-๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธวิาส 
 

- ประชาชนมแีหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพยีงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

๓) ด้านเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
และเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 

๑. รายได้ไม่เพียงพอ 
๒.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจยังขาดความเอา
ใจใส่ในการด าเนินการ
อย่างแท้จริง ท าให้การ
พัฒนาไม่ยั่งยืน การ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไม่มี
การประเมินผลอยา่ง
แท้จริง 
มีความต้องการมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตร ี
ประชาชนทั่วไปในพื้นที ่
หมู่ที่ ๑  -๑๑ 
ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด 
นราธิวาส 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีที่ได้มีการ
พัฒนาทักษะ ให้ความรู้ได้
น าเอาความรู ้ทักษะที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดในการประกอบ
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ 



                                                   -๖๘- 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 
 

ด้านเยาวชน ๑.ปัญหายาเสพติดระบาด
ในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 
๒.เด็ก เยาวชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ความต้องการให้ปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ลดน้อยลง 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ต าบล 
ล าภู อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธวิาส 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ได้รับรู้ถึงโทษ พิษ ภยัของ
ยาเสพติดท าให้หา่งไกล
จากยาเสพติด 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 
 

ด้านสาธารณสุข ๑. สุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในพื้นที่ เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุ
๒.ประชาชนในพื้นที่ยัง
ขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การดูแลสุขภาพ 
๓.โรคระบาดและ
โรคติดต่อต่าง ๆ  
๔.ปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  
ความต้องการให้ทุกคนใน
พื้นที่มีสุขภาพอนามยัที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภยั ไข้เจ็บ 
ปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่นลดน้อยลง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป ผู้สูงอาย ุในพื้นที่ 
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ต าบล 
ล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป และผู้สูงอายุใน
พื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสม
ตามวัย และปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลด
น้อยลง 

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 
 

ด้านผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ปวุย
เอดส ์

ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์มีหลายรายที่
ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
เนื่องมาจากบุตรหลาน
ต้องออกไปหางานท า 
ความต้องการให้ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ปวุยเอดส์ได้รับ
การเอาใจใส่จากคนใน
ครอบครัว และสังคม 

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปวุย
เอดส์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – 
๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปวุย
เอดส์ได้รับเงิน 
สวัสดิการแห่งรัฐอยา่ง 
ทั่วถึง  

๒. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 
 
 

ด้านกีฬาและนันทนาการ ๑.ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ล าภูมีแนวโน้มที่จะมโีรค
ประจ าตัวเพิ่มมากขึ้น ซ่ึง
เกิดได้จากหลายปัจจยั 
อาทิเช่น อาหารการกิน 
การใช้ชีวิตในแต่ละวัน 
หน้าที่การงาน 
๒.ปัญหาเด็กติดเกมส์ใช้
เวลาอยูก่ับหนา้จอ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์
ความต้องการให้เด็ก 
เยาวชน ประขาชนทัว่ไป
และผู้สูงอายุได้ออกก าลัง
กายให้เหมาะสมตามวัย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป และผู้สูงอาย ุ
ในพื้นที่ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป และผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
เหมาะสมตามวยั 

 
 



                                                   -๖๙- 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑. ปัญหาดา้นสาธารณภัย 
ต่าง ๆ   

จากปัญหาสาธารณภยัที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น 
อัคคีภัย วาตภยั อุทกภยั
ท าให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความเดือดร้อนใน
เร่ืองที่พักอาศัย พืขผล
ทางการเกษตร  
ความต้องการให้เด็ก  
เยาวชน ประชาฃน และ
เจ้าหน้าที่ อปพร.ได้รับ
การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบัภยัต่าง ๆ 
สามารถช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นได้ 

หมู่ที่ ๑-๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  

 -มีเด็กเยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่องการปูองกันภยั
ต่าง ๆ  
 -เจ้าหน้าที่ อปพร.ได้รับ
การพัฒนาทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น 

๓. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย (ต่อ) 

๒.ปัญหาด้านการบริการทาง
การแพทย ์

จากปัญหาของการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่แล้วไม่
สามารถเดินทางไปโร’ 
พยาบาลได้ทันท่วงทีท าให้
มีผู้ได้รับผลกระทบถึงชีวิต
หลายราย 
ความต้องการประขาชน
ได้รับการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนในพื้นที ่
หมู่ที่ ๑-๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส  

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

๔. ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณชิย- 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ปัญหาดินเสื่อมโทรม 
เกษตรกรใช้สารเคมีในการ 
ก าจัดแมลง ศัครูพืช 

ส่งเสริมให้ด าเนินการตาม
แนวพระราชด าริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ 
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้
สารชีวภาพในการก าจัด
แมลงศัตรูพืช และวัชพืข 
รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
ส่งเสริมให้ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ความต้องการให้
ประชาชนยึดหลกัตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในพื้นที ่
หมู่ที่ ๑-๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
 

 -ประชาชนได้ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประกอบ
อาชีพ 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภูมีปริมาณ 
ขยะเยอะมาก และถูกทิ้งไม่
เป็นที่เป็นทาง 
๒) ปัญหาเร่ืองขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- ขยะในพื้นที่มีปริมาณ
เยอะมาก 
 - ขยะในพื้นที่ทิ้งไม่เป็นที่
เป็นทาง 
 -ท าให้สิ่งแวดล้อมได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากขยะ 
ความต้องการให้ทุกคนใน
พื้นที่มีความตระหนกัมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยไม่ทิ้งขยะ ซ่ึงจะมีผล
ตามมาอีกมากมายทั้งกลิ่น
เน่าเหม็น 

ประชาชนเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภ ู
-ผู้ประกอบการและ
หมู่บ้านชุมชนในพื้นที ่
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

- ขยะในพื้นที่ลดน้อยลง 
-ขยะมกีารก าจัดอย่างถูก
วิธ ี
 - ปัญหาขยะและน้ าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะและน้ า
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน 



                                                  -๗๐- 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวงัและ แนว
โนมอนาคต 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม   จารีต 
ประเพณ ีศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ไม่ได้รับการ
สืบทอดและไม่ได้รับความ
สนใจจากเยาวชนคนรุ่นหลัง 

 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณี ศาสนาและ 
ภูมิปัญหาทอ้งถิ่น ถกูลืม
เลือนไปมาก ขาดการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการให้มีการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาให้คงไว้
สืบไป 

 ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลล าภ ูหมู่ที่ ๑ – ๑๑ 
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธวิาส  

 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ศาสนาและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

๗. ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑.ขาดงบประมาณในการ
บริหารจัดการ 
๒. การมีส่วนรว่มของ
ประชาชน องค์กรทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง 

มีการส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
การส่ังการมอบหมายงาน
ยังไม่สอดคล้องกับค าสั่ง
มอบหมายงาน เจ้าหน้าที ่
ยังคงขาดความสามัคคี
และขาดการประสานงาน
ที่ดี  
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างและ
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที ่๑ 
– ๑๑ ต าบลล าภ ู
อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติงานสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
มาท าประโยชน์ให้กบัพี่
น้องประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 


