
 
 
 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
ข้อ ๑๖ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสถานการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) จัดท าขึ้นภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  โดยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘  - ๒๕๖๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จะเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการจัดท าแบบแผนก้าวหน้า คือ ด าเนินการ
จัดท าครั้งละสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าปีทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าในช่วงระยะเวลา ๕ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจะมีทิศทาง
ในการพัฒนาไปในทิศทางใด องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

 
 

            งานนโยบายและแผน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
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 บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ๑๔-๓๓
         
 บทที ่๓  แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
 ๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

     - สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี             ๓๓-๔๒ 
     - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)           ๔๒-๔๕         
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy)               ๔๖ –๕๑ 
     - ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       ๕๒   
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้         ๕๓ 
     - ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)            ๕๓-๕๘                           

     - ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑                 ๕๙-๖๐
      ( สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส ) 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)    ๖๐-๖๑ 
   - แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กร           ๖๒-๖๘ 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น   
            - กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส   ๖๙-๗๑                                                  
   - การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น                                                 ๗๑-๗๔ 
 ๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา                             ๗๔-๗๗ 
               ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส     ๗๘-๗๙ 
               การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  
               โอกาส และอุปสรรค)   
           ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.    ๘๐-๘๒ 
 ๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์        ๘๓-๘๗ 
 บทที ่๔  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
            พ.ศ.๒๕๕๘  - ๒๕๖๒   
  ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์        ๘๘-๙๖ 
  ๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์       ๙๗-๑๑๐ 
  
 ภาคผนวก 
 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
          แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
          (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
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บทที่ ๑  บทน า 
 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา “ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ” หมายความถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และ
ปัญหา/ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ี
ต้องการให้เกิดขั้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ทั้งนี ้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง อย่างรอบด้าน หมายถึง การ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้ง มิติด้านการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิง
พ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระท้ังในระดับโลกด้วย
สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล้วนส่งผลกระทบต่อ
เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่าปรากฏการทั้ง ๔ ด้านที่เกิดขึ้นกับเขตพ้ืนที่ 
๔ ระดับนี ้
ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้น ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่การปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมอง
ให้กว้างอออกไปครอบคุลมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตามมาจากเขตพ้ืนที่เหล่านี้นอย่างรู้เท่า
ทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหาหนทางในการปูองกันอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน
ได้ (Proactive) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มี ๓ ประเภท คือ 

๑.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธ



                           

 

 

 

กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  

                                                 -๒-           
                    
๒.แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าปีทุกปี 

๓.แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๑) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของจังหวัดนราธิวาส 
๒) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภ ูมีแผนยุทธศาสตร์ของตนเอง และสามารถใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจ าปี และ
น าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ  
๔) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๕) เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๖) เพ่ือให้ทราบถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗) เพ่ือให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต
และสามารถน ามาตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาเพียงใดหรือ
มีจุดเน้นไปในทิศทางใด  
๘) เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
กันกับแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ  
๙) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไป และเป็นการสร้าง 
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น บางครั้งอาจประสบความล้มเหลวก็ได้หรือ
อาจขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนและการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้มีหลาย
ประการ ดังนี้ 

(๑) ขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล 
ต่างๆ ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือน ามาพิจารณา ก าหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย แนวทางการพัฒนา และ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มที่ท างานได้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อาจจะ



                           

 

 

 

ท าให้การวางแผนงานเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็น นับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

                                                 -๓- 
  
 (๒) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะ

ท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นที่ดีไ ด้ ผู้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น สามารถมองหา
มาตรการ การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ เข้าถึงการ
ด าเนินงานของแผน อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 (๓) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้
เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน
เกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ 
ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ในการวางแผนและการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็ย่อมใช้เวลาให้พอเพียง อย่าคิดแต่เพียงว่าเสียเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ และผล
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่จะดี และชัดเจนนั้น ก็อาจเป็นไปไม่ได้ 
 (๔) การด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่างๆ จะเป็น
อุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนหรือผู้จัดท าแผน
จ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การ 
 (๕) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดี เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มาจากความผันผวนทางงบประมาณ 
บุคลากรและการเมือง ฉะนั้น ผู้วางแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ ยอมรับ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้ก็อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนและทัศนคติ เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 
 (๖) ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัย 
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิด
สงคราม ภัยคุกคาม การเมือง การปกครอง การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถควบคุมได้ อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ประสบปัญหายุ่งยากได้ 
 

หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
  

ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ คือ 
๑. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสนับสนุนเปูาหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ (Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้อง
ตระหนักถึงความส าคญัว่าเปูาหมายของแผนทุกแผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวก   ให้
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การให้สัมฤทธิ์ผล   หลักการนี้เกิดข้ึนจาก
ธรรมชาติขององค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเปูาหมาย
หรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในองค์กร อย่างจริงใจ 



                           

 

 

 

๒. การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการ 
(Primacy of Planning) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ  
                                                           -๔- 
 
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การ
วางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอื่น ๆ ด าเนินไปด้วย
ความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของ
ผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท า แล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้การวางแผนจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เช่น เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์กร 

หลักการพื้นฐาน ๔ ประการนี้ นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนและการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าดีให้ประสบความเจริญก้าวหน้า อย่างแท้จริง 
 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๖ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือการเตรียมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
           ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
           ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
           ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้  แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผน 



                           

 

 

 

 
 
                                                            -๕- 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะพิจารณาว่าจะท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตนส าหรับห้วงระยะเวลาเท่าใด  ขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าคิด
ไปข้างหน้า  ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด   ประกอบด้วยข้อมูล  และปัญหาที่ต้องการแก้ไข  ทั้งนี้อาจจะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วงละ  ๕  ปี  เพ่ือใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบายก็ได้  หรือ  อาจจะก าหนดให้สอดคล้องกับลักษณะของ
แผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี ก็สามรถท าได้ 
 ในขั้นตอนนี้   ส านักปลัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องเข้าพบคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญ  แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แล้วจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร  เสนอผ่านปลัด ให้นายกอนุมัติในโครงการดังกล่าว   
แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ  เพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป  
 

 ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง   เศรษฐกิจ   สังคม  
ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนให้
ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่  ข้อมูลประชากร  อาชีพและรายได้  สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การ
คมนาคมขนส่ง  การพาณิชย์  การลงทุน  อุตสาหกรรมและข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น   
 ๒. การรวบรวมปัญหาส าคัญของต าบล 
 ข้อมูลปัญหาส าคัญของต าบล  จะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้นองค์กรจึงควร
รวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้ 
 ให้น าแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ  เรื่องท่ียากและสลับซับซ้อน  คือ  การวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหา
ที่เหมาะสม  เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และเพ่ือความ
รอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะ  องค์การสหประชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วย 

  “การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา”   ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ  รวม  ๕  
เกณฑ ์ ประกอบด้วย 
  ๒.๑  ขนาดของกลุ่มตนที่ได้รับประโยชน์ 
  ๒.๒  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  ๒.๓  ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๒.๔  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  ๒.๕ ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา / การด าเนินการ 
 

 ขั้นตอนที่ ๓   การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาต าบลในปัจจุบัน 



                           

 

 

 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของต าบล  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของต าบล  อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในต าบล  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของต าบลในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบ 
 
                                                     -๖- 
 
ค าถามว่า  “ปัจจุบันต าบลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน”   ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis    

 
 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่   
๑.   จุดแข็ง  (Strength – S)   
๒.   จุดอ่อน  (Weak – W)   
 
และปัจจัยภายนอก  ได้แก่   
๑.  โอกาส  (Opportunity – O)   
๒.  อุปสรรค  (Theat – T) 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                         -๗-  
 
ปัจจัยภายใน  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่ต้องน ามาพิจารณา   
 ๑.   ด้านการบริหาร  ได้แก่  การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน   การประสานงาน  การมอบอ านาจ  
การก ากับดูแล  เป็นต้น 
 ๒.   ระเบียบ  กฎหมาย 
 ๓.   บุคลากร  ได้แก่  อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ  พฤติกรรม  เป็นต้น 
 ๔.   งบประมาณ  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
 ๕.   การประสานงาน   การอ านวยการ   ความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.   ทรัพยากร  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ  
 การวิเคราะห์จุดอ่อน  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  ข้อจ ากัด  
ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง  
 ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
 ๑.    ด้านการเมือง  รวมถึงระดับความขัดแย้ง  และกลุ่มผลประโยชน์ 
 ๒.   ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่  เช่น  ผลผลิต  รายได ้ รายจ่าย  การออม  การ
ลงทุน  การใช้ที่ดิน  แรงงาน   การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลัง 
 ๓.   ด้านสังคม 
 ๔.   นโยบายรัฐบาล  กฎหมาย 
 ๕.   เทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์โอกาส  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์
สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจังหวัด  และของอ าเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อต าบลอย่างไร  มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์  หรือเป็นโอกาสอันดีต่อต าบล  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดของต าบล  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน   สามารถพิจารณาได ้ ดังนี้ 
 ๑.   การค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค   ต้องเป็นการระดมความเห็นจากกลุ่มคนที่
หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง  แท้จริง 
 ๒.   เมื่อมีการระดมความเห็นแล้ว  ต้องน ามาจัดท าเป็นหมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ  หากมีข้อขัดแย้ง
หรือความไม่ชัดเจนในประเด็นความเห็นใด  ต้องบันทึกไว้เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม  ต้องไม่ใช้วิธีการตัดสินเพ่ือ
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในทันที  เพราะจะท าให้มีการเผชิญหน้ากัน 
 ๓.  เพ่ือเป็นการคัดเลือกประเด็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  ที่มีการน าเสนออย่าง
หลากหลาย  จึงต้องให้ที่ประชุมพิจารณาให้น้ าหนักคะแนน  แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  โดยอาจมีการให้น้ าหนักค่า
คะแนนเป็น  ๔  ระดับในแต่ละด้าน 
 เมื่อมีการจัดล าดับของประเด็นในแต่ละด้านแล้ว  จะดึงประเด็นส าคัญมาพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้อาจดึง
ประเด็นส าคัญมาเพียงด้านละ  ๗ - ๑๐  ประเด็น 



                           

 

 

 

 
                                                        -๘- 
  
๔.   น าประเด็นมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการตัดสินใจ 
 ในการวิเคราะห์  SWOT  เชิงยุทธศาสตร์นั้น  หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ให้พิจารณาจากเขต
การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก  ดังนั้นสิ่งต่าง ๆ  ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลจะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์  ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือที่มีอยู่นอก
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 ส่วนการวิเคราะห์  SWOT  เชิงโครงการ / กิจกรรม  หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์จะใช้หน่วย
การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเป็นหลัก  ดังนั้น  สิ่งที่เป็นทรัพยากรในการบริหาร  และ
องค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ หรือสิ่งที่ปรากฏ
หรือมีอยู่ในขอบเขตที่องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถควบคุม  ก ากับดูแลได้  จะถือว่าเป็นปัจจัยภายใน  
ส่วนสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู่แต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถควบคุมก ากับดูแลได้  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ภายใน
หรือภายนอกเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ตาม  ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก 
 

 ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์   หมายถึง  เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภูต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว จะส่งผล
ให้เกิดคุณค่าและค่านิยมบางประการที่น่ายึดถือ   วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  
พิจารณาปัจจุบัน  และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  โดยสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึง  การพิจารณาว่าในอดีตที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อเด่น  ข้อด้อยอย่างไรบ้าง  โดยประเมินจากภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอง  ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้น  คือการพิจารณาว่าในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมี
บทบาทหน้าที่อย่างไร   ต่อทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับทวีปและไปไกลถึงระดับโลกก็ได้  ขึ้นอยู่
กับว่าคณะจัดท าแผนตระหนักถึงความสัมพันธ์และความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเชื่อมโยงกับ
เขตพ้ืนที่ใด  การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า  “ต าบลต้องการอะไรในอนาคต” 
 วิสัยทัศน์ที่ดีมีลักษณะ  ดังนี้ 

๑. ไม่ใช่สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นมาในอดีตและบรรลุได้แล้วในปัจจุบัน 
๒. ไม่อาจบรรลุได้ด้วยการปฏิบัติงานประจ าตามปกติธรรมดา 
๓. ต้องมีความเป็นไปได้ในการที่จะบรรลุถึง  ภายใต้เงื่อนไขของศักยภาพและข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
๔. ท้าทาย  เร้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายในการที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่

วางไว้ 
๕. สะท้อนถึงสภาพการณ์หรือโฉมหน้าใหม่ของต าบลในอนาคตอย่างรอบด้าน   ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ  
๖. วิสัยทัศน์ควรเป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น   ประชาคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งปวง 
๗. วิสัยทัศน์เป็นเสมือนเข็มทิศท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนาของต าบล 
๘. เป็นข้อความง่าย ๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในการพัฒนาต าบล 
๙. ต้องตรวจสอบและวัดผลส าเร็จได้ 
๑๐. สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 



                           

 

 

 

                                                      -๙- 
 
 การก าหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจในการพัฒนาต าบล 
 เป็นการก าหนดสิ่งที่ต าบลจะต้องท า  โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าต าบลต้องการอะไร  เป็นอะไร
ในอนาคต  และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาต าบลใน
ปัจจุบันปรากฏ  ผนวกกับประวัติศาสตร์ของต าบลและความต้องการ  ความคาดหวังของทุกฝุายในต าบล  
ดังนั้น  การตอบค าถามว่าต าบลจะต้องท าอะไร  เพ่ือใคร  ค าตอบที่เกิดขึ้นก็คือความหมายของค าว่าภารกิจ
หลักนั่นเอง  
 ภารกิจหลัก  เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร
หรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภูจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 การก าหนดภารกิจหลักมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็น  ๒  ระดับ  คือ 

๑. พันธกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ   ซึ่งได้แก่  กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. ภารกิจหลักท่ีมุ่งม่ันที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูต้องด าเนินการ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ 
 การที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูระบุหรือก าหนดภารกิจหลักไว้อย่างชัดเจน  เป็นที่ยอมรับและ
เข้าใจของบุคลากรทุกฝุายในองค์กร  จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพราะภารกิจหลักจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักการร่วมส าหรับการด าเนินงานในแต่ละด้านของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
 ภารกิจหลักท่ีดีมีลักษณะ  ดังนี้ 

๑. ต้องสอดคล้องกับนโยบาย  กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ 
๒. ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
๓. ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน  และมีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
๔. ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งมั่นเป็นพิเศษ 
๕. ต้องสนับสนุนและน าไปสู่ถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

 

 ขั้นตอนที่  ๕   การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่
การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูที่
จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
เอง 
  
 
 
 



                           

 

 

 

                                                     -๑๐- 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ  ดังนี้ 
 ๑.   ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลัก  และบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน 

๒.  มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เพียงใด  ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
หน่วยงาน  ในการสร้างเสริมปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา 

๒.๑  การสร้างดุลยภาพอย่างรอบด้าน   หมายความว่า  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ต้องค านึงถึงขอบเขตของกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับจิตใจ   และการ
พัฒนาภาคผลิตกับภาคเกษตรกรรมกับการค้า หลักคิดส าคัญที่ใช้พิจารณาว่า สภาวะใดคือสภาวะที่ได้ดุล  คือ  
การพิจารณาจากผลกระทบ  สภาวะที่ได้ดุลนั้นคือ  สภาวะที่การเจริญเติบโตของส่วนราชการไม่ไปบั่นทอน
ความเจริญเติบโตของส่วนที่เหลือ 

๒.๒  คุณภาพชีวิต   หมายความว่า  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนานั้น  ต้องค านึงถึง
กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้างคุณค่าของประชาชนด้วย  อาจแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น  ๒  ระดับ  คือ  
คุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานของประชาชน  และคุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อการยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 

๒.๓  การอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนานั้น  
ต้องค านึงถึงกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการก าหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใช้
ประโยชน์จากมัน  จากในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย   การอนุรักษ์จะเกิดขึ้นควบคู่กับการใช้อรรถประโยชน์ก็
ต่อเมื่อ  อัตราการทดแทนสอดคล้องกับอัตราการใช้เสมอ  นอกจากนี้หากสามารถก าหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุน
ต่อการน ากลับมาใช้ใหม่  หรือการหาวัสดุอ่ืนที่มีต้นทุนต่ า  โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกว่าก็ย่อมจะ
เอ้ืออ านวยให้เกิดหลักการในข้อนี้ในการพัฒนา 

๒.๔   การพ่ึงพาตนเอง    กิจกรรมที่ท าให้ชุมชนในต าบลสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการหล่อ
เลี้ยงชุมชนตนเอง  โดยไม่แขวนความอยู่รอดของตนไว้กับแหล่งรายได้ภายนอก  คือจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับหลักการในข้อนี้    จุดเน้นคือ  การลดสัดส่วนของรายได้ที่ต้องพ่ึงพาภายนอกให้น้อยลง  และ
รวมไปถึงกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยให้ประชาชนสามารถใช้กระบวนการผลิตเพ่ือหล่อเลี้ยงชีวิตและน ามาซึ่งรายได้
ของตนเอง  โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยู่แล้วและเป็นเจ้าของด้วย 

๒.๕  ค านึงถึงลูกหลาน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  คือการพัฒนาที่มิได้ค านึงถึงแต่เพียงความเจริญที่
เกิดขึ้นแก่คนในปัจจุบันเท่านั้น   แต่จะต้องค านึงถึงด้วยว่าความเจริญนั้นจะส่งผลเสียต่อคนรุ่นต่อไปหรือไม่  
หากส่งผลเสียหายก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินการในส่วนนั้นโดยเด็ดขาด 

 

 ขั้นตอนที่  ๖   การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ต าบลจะต้องท าแล้ว  
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของต าบล  เพ่ือน าต าบลไปให้บรรลุ
ความต้องการทีจ่ะเป็นในอนาคต    ซึ่งอาจแบ่งขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ออกได้  ๓  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การวิเคราะห์ความต้องการ  จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น    การวิเคราะห์ปัญหา  มุ่งที่จะจัดการกับสภาพที่บั่นทอนจุดมุ่งหมายหรือประเด็นการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้    การวิเคราะห์ข้อจ ากัด  จะท าให้ประเมินได้ว่าขอบเขตวัตถุประสงค์ควรเป็นสักเพียงใด   
และการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือให้ทราบว่ามีทรัพยากรหรือปัจจัยใดที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการกับประเด็น 
 



                           

 

 

 

 
                                                       -๑๑ 
 
เพ่ือการพัฒนาบ้าง  ท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพท่ีมีอยู่นั้นได้  และจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจในเรื่องพ้ืนฐานการพัฒนาที่มีอยู่  ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการพัฒนานั้นด้วย   
 ขั้นตอนที่  ๒  การน าเอาปัญหามาวิเคราะห์    เมื่อส ารวจและค้นปัญหาต่าง ๆ มาได้แล้ว   จะต้อง
น าเอาปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
จุดมุ่งหมายหรือประเด็นการพัฒนา  ทั้งนี้เพราะในการก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา  อาจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การแก้ไขปัญหานั้นย่อมหมายถึงการจัดการกับสาเหตุ  นอกจากนี้การเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหา  ยังช่วยให้สามารถคาดเดาถึงผลกระทบที่ปัญหาหนึ่งอาจมีต่ออีกปัญหาหนึ่งอีกด้วย 
 ขั้นตอนที่  ๓  ทบทวนนโยบายที่มีอยู่ตลอดจนก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

 ขั้นตอนที่  ๗   การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
 เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยอาศัย
พ้ืนฐานการวิเคราะห์  SWOT  แล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือ  การก าหนดแนวทางการพัฒนาของต าบล  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายถึง  แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่า
จะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร   
 ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนการของชุดแผนงาน  ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเลือกที่จะปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  จะต้องน าแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการ  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนกัน  การบูรณาการแนวทางการพัฒนาจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่สมบูรณ ์
  

ขั้นตอนที่  ๘  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
ก าหนด  จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง  ๆ  ของกระบวนการ
ด าเนินงาน   เปูาหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๑.เงื่อนเวลา  ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไร 
๒.ปริมาณ  ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในจ านวนเท่าไร 
๓.คุณภาพ  เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
๔.สถานที ่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
๕.มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
๖.ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
๗.กรณีที่มีเปูาหมายมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย  ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วน  เพ่ือให้เห็น
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
  

 ขั้นตอนที่  ๙   การอนุมัติและการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 
๑  ถึงขั้นตอนที่  ๙  มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูตามเค้าโครงที่
ก าหนด  จากนั้นจะน าร่างแผนฯ  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเพ่ือพิจารณา
และปรับปรุงก่อนน าเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  แล้วผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภูจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 



                           

 

 

 

                                                           -๑๒- 
 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                                -๑๓- 
 
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ 
 

การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่
ก าหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน จะท าให้การบริหารแผนมี
ทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

๒.ประหยัด (Economical Operation) การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้สติปัญญา 
เพ่ือคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ด าเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ท าให้การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นช่วย 
ลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ล่วงหน้า
เหตุการณ์ในอนาคตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วท าการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณาปูองกัน
เหตุการณ์ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว 

๔.เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้ 
ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมข้ึน ทัง้นี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็น 
กิจกรรรมที่ด าเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้
ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

๕.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิด
ใหม ่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุายบริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เป็นการ
ระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ท างาน ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์ 
และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

๖.พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง 
ความร่วมแรง ร่วมใจในการท างานของคณะผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นการพัฒนา
แรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

๗. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผน  
ที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๘. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ท้องถิ่นได้สร้างความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัด
วางไว้  มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร  
 
 
 



                           

 

 

 

                                                 -๑๔- 
 
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.๑ ข้อมูลทั่วไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เดิมเป็นสภาต าบล จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อ
วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙  และได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ปัจจุบันจัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
 

ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๗  ต าบลล าภู อ าเภอเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส  ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส  ๗  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ   
๒๓,๗๕๒  ไร่   (๓๗.๓๘ ตารางกิโลเมตร)  พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มผิวดินปนทราย  และดินเหนียวบางส่วนฤดู
ฝนมีน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่  เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  ประมาณ  ๒๑,๓๖๙  ไร่ ที่อยู่อาศัย  ๒,๓๕๖  ไร่  โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตต าบลโคกเคียน  อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตต าบลบางปอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตต าบลละหาร  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 

        เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ประกอบด้วย  หมู่บ้านจ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

 หมู่ที่  ๑  บ้านคลองไทร   หมู่ที่  ๒  บ้านล าภู 
 หมู่ที่  ๓  บ้านทุ่งขนุน   หมู่ที่  ๔  บ้านโคกโก 
 หมู่ที ่ ๕  บ้านรามา   หมู่ที่  ๖  บ้านท าเนียบ 
 หมู่ที่  ๗  บ้านกาเสาะ   หมู่ที่  ๘  บ้านปลักปลา 
 หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งงาย   หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก 

หมู่ที่ ๑๑  บ้านบาโง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                             -๑๕- 
แผนที่ต าบลล าภู 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 



                           

 

 

 

                                                     -๑๖- 
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร 
  จ านวนประชากร 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

 ทะเบียนบ้านกลาง ๑ ๕๐๕ ๔๖๓ ๙๖๘ 

  ๑ บ้านคลองไทร ๓๒๐ ๕๘๐ ๕๕๗ ๑,๑๓๗ 

๒ บ้านล าภู ๓๒๖ ๓๖๗ ๔๒๖ ๗๙๓ 

๓ บ้านทุ่งขนุน ๓๓๒ ๖๓๐ ๗๐๘ ๑,๓๓๘ 

๔ บ้านโคกโก ๒๐๓ ๒๗๑ ๒๙๔ ๕๖๕ 

๕ บ้านรามา ๑๘๑ ๔๑๑ ๔๒๐ ๘๓๑ 

๖ บ้านท าเนียบ ๒๓๐ ๖๐๘ ๖๓๗ ๑,๒๔๕ 

๗ บ้านกาเสาะ ๑๙๑ ๒๗๖ ๓๐๐ ๕๗๖ 

๘ บ้านปลักปลา ๗๗๖ ๘๔๖ ๗๓๖ ๑,๕๘๒ 

๙ บ้านทุ่งงาย ๒๐๓ ๔๐๔ ๔๑๗ ๘๒๑ 

๑๐ บ้านทุเรียนนก ๔๐๓ ๕๓๒ ๕๒๕ ๑,๐๕๗ 

๑๑ บ้านบาโง ๕๒๑ ๘๑๐ ๘๕๑ ๑,๖๖๑ 

 รวม ๓,๖๘๗ ๖,๒๔๐ ๖,๓๓๔ ๑๒,๕๗๔ 

(ข้อมูลจาก : ส านักงานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                 -๑๗- 
จ านวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ(ปี) ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

๐-๑ ๖๑ ๗๖ ๑๓๗ ๑.๔๑ 

๑-๔ ๓๕๓ ๓๑๓ ๖๖๖ ๖.๘๖ 

๕-๙ ๔๖๓ ๓๔๘ ๘๑๑ ๘.๓๖ 

๑๐-๑๔ ๔๒๐ ๓๖๒ ๗๘๒ ๘.๐๖ 

๑๕-๑๙ ๔๖๕ ๓๘๙ ๘๕๔ ๘.๘๐ 

๒๐-๒๔ ๓๔๒ ๓๔๗ ๖๘๙ ๗.๑๐ 

๒๕-๒๙ ๒๘๔ ๓๖๘ ๖๕๒ ๖.๗๒ 

๓๐-๓๔ ๓๑๒ ๓๖๕ ๖๗๗ ๖.๙๘ 

๓๕-๓๙ ๒๗๒ ๓๒๒ ๕๙๔ ๖.๑๒ 

๔๐-๔๔ ๓๐๕ ๓๖๐ ๖๖๕ ๖.๘๕ 

๔๕-๔๙ ๒๙๔ ๓๓๓ ๖๒๗ ๖.๔๖ 

๕๐-๕๔ ๒๘๑ ๓๓๐ ๖๑๑ ๖.๖๓ 

๕๕-๕๙ ๒๓๗ ๒๓๑ ๔๖๘ ๔.๘๒ 

๖๐-๖๔ ๑๘๐ ๒๑๔ ๓๙๔ ๔.๐๖ 

๖๕-๖๙ ๑๒๕ ๑๗๓ ๒๙๘ ๓.๐๗ 

๗๐-๗๔ ๙๙ ๑๓๐ ๒๒๙ ๒.๓๖ 

๗๕-๗๙ ๑๑๐ ๑๓๑ ๒๔๑ ๒.๔๘ 

๘๐-๘๔ ๕๙ ๘๑ ๑๔๐ ๑.๔๔ 

๘๕ ปีขึ้นไป ๘๔ ๘๖ ๑๗๐ ๑.๗๕ 

รวม ๔,๗๔๖ ๔,๙๕๙ ๙,๗๐๕ ๑๐๐ 



                           

 

 

 

(ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าภู ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                      -๑๘- 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนประชากร ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

หมู่ที่ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
ชาย หญิง รวม ครัว 

เรือน 
ชาย หญิง รวม เพ่ิม

+ 
ลด- 

ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม เพ่ิม
+ 
ลด- 

ครัว 
เรือน 

ทะ 
เบียน 
กลาง 

๕๑๒ ๔๖๙ ๙๘๑ ๒ ๕๑๒ ๔๖๖ ๙๗๘ +๓ ๑ ๕๐๕ ๔๖๓ ๙๖๘ -๑๐ ๑ 

๑ ๕๖๖ ๕๕๓ ๑,๑๑๙ ๓๑๒ ๕๗๑ ๕๕๑ ๑,๑๒๒ +๓ ๓๑๗ ๕๘๐ ๕๕๗ ๑,๑
๓๗ 

+๑๕ ๓๒๐ 

๒ ๓๘๒ ๔๒๙ ๘๑๑ ๓๑๒ ๓๗๗ ๔๒๙ ๘๐๖ -๕ ๓๑๗ ๓๖๗ ๔๒๖ ๗๙๓ -๑๓ ๓๒๖ 
๓ ๖๑๖ ๖๙๖ ๑,๓๑๒ ๓๒๓ ๖๒๖ ๖๙๓ ๑,๓๑๙ +๗ ๓๒๙ ๖๓๐ ๗๐๘ ๑,๓

๓๘ 
+๑๙ ๓๓๒ 

๔ ๒๖๙ ๒๙๖ ๕๖๕ ๑๙๐ ๒๖๓ ๒๘๕ ๕๔๘ -๑๗ ๑๙๕ ๒๗๑ ๒๙๔ ๕๖๕ +๑๗ ๒๐๓ 
๕ ๓๘๔ ๔๐๕ ๗๘๙ ๑๗๓ ๔๐๓ ๔๑๔ ๘๑๗ +๒๘ ๑๘๑ ๔๑๑ ๔๒๐ ๘๓๑ +๑๔ ๑๘๑ 
๖ ๕๙๑ ๖๑๐ ๑,๒๐๑ ๒๒๐ ๕๙๘ ๖๒๒ ๑,๒๒๐ +๑๙ ๒๒๖ ๖๐๘ ๖๓๗ ๑,๒

๔๕ 
+๒๕ ๒๓๐ 

๗ ๒๖๕ ๒๘๕ ๕๕๐ ๑๘๖ ๒๗๒ ๒๙๖ ๕๖๘ +๑๘ ๑๘๕ ๒๗๖ ๓๐๐ ๕๗๖ +๘ ๑๙๑ 
๘ ๗๙๘ ๗๐๖ ๑,๕๐๔ ๖๙๖ ๘๒๗ ๗๒๕ ๑,๕๕๒ +๔๘ ๗๓๓ ๘๔๖ ๗๓๖ ๑,๕

๘๒ 
+๓๐ ๗๗๖ 

๙ ๓๙๐ ๓๙๖ ๗๘๖ ๑๙๓ ๓๙๕ ๔๐๒ ๗๙๗ +๑๑ ๑๙๙ ๔๐๔ ๔๑๗ ๘๒๑ +๒๔ ๒๐๓ 
๑๐ ๕๒๓ ๕๑๔ ๑,๐๓๗ ๓๗๓ ๕๒๕ ๕๑๕ ๑,๐๔๐ +๓ ๓๘๐ ๕๓๒ ๕๒๕ ๑,๐

๕๗ 
+๑๗ ๔๐๓ 

๑๑ ๔๔๙ ๗๘๑ ๑,๕๒๘ ๔๔๙ ๗๗๑ ๘๑๕ ๑,๕๘๖ +๕๘ ๔๘๙ ๘๑๐ ๘๕๑ ๑,๖
๖๑ 

+๗๕ ๕๒๑ 

 

ข้อมูลประชากรจากการส ารวจแฟ้มอนามัยครอบครัว จ านวน ๙,๗๐๕ คน แยกเป็น ชาย ๔,๗๔๖ 
คน และ หญิง ๔,๙๕๙ คน แบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

๑.  เด็กอายุ ๐-๖ ป ี   จ านวน ๗๑๓  คน ร้อยละ ๗.๓๖ 
๒. กลุ่มวัยเรียนอายุ ๖-๑๔ ป ี  จ านวน ๑,๔๑๘ คน ร้อยละ ๑๔.๖๑ 
๓. กลุ่มวัยรุ่นอายุ ๑๕-๒๔ ปี  จ านวน ๑,๕๔๓ คน ร้อยละ ๑๕.๙๐ 
๔. กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่กินกับสามี จ านวน ๑,๖๓๔ คน ร้อยละ ๑๖.๘๓ 
๕. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์   จ านวน ๑๒๑ คน  ร้อยละ ๑.๒๔ 
๖. กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  จ านวน ๑,๔๗๒ คน ร้อยละ ๑๕.๑๖ 
๗. กลุ่มโรคเรื้อรัง   จ านวน ๑,๑๖๗ คน ร้อยละ ๑๒.๐๔ 
๘. กลุ่มพิการ/ด้อยโอกาส  จ านวน ๑๖๗ คน  ร้อยละ ๑.๗๒ 



                           

 

 

 

                                                -๑๙- 
การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  ๔  แห่ง 
- โรงเรียนวัดล าภ ู
- โรงเรียนบ้านรามา 
- โรงเรียนบ้านท าเนียบ 
- โรงเรียนบ้านปลักปลา 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา   ๑  แห่ง   ( โรงเรียนขยายโอกาส  ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น  ) 
- โรงเรียนวัดโคกโก   

โรงเรียนสอนศาสนา    ๑  แห่ง 
 -  โรงเรียนสานียาตุลอิสลามิยะห์     หมู่ที่ ๖ 
สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๑  แห่ง 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าภู   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒    รับผิดชอบ  ๑๑  หมู่บ้าน 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               -    ที่พักสายตรวจ  ๑  แห่ง  คือ  ที่พักสายตรวจบ้านปลักปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 
 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
           -     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 

 

 การคมนาคม 
- ทางหลวงแผ่นดิน ๓ สาย 

๑. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๕๕  ถนนสายนราธิวาส – ระแงะ 
๒. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๒  ถนนสายนราธิวาส – ปัตตานี 
๓. ทางหลวงแผ่นดินสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส – ปัตตานี 

-     ถนน  คสล.      จ านวน  ๓๙   สาย 
-     ถนนลาดยาง     จ านวน  ๒๕   สาย 
-     ถนนหินคลุก     จ านวน  ๑๐   สาย 
-     ถนนลูกรัง        จ านวน   ๓   สาย 
-     ถนนหินคลุกคอนกรีต  จ านวน ๕ สาย 

 สถาบันทางศาสนา 
 -      วัด              ๓   แห่ง 
 -      มัสยิด          ๙   แห่ง 
 -      สุเหร่า         ๙   แห่ง 
 -      วัดคาทอลิก   ๑  แห่ง  



                           

 

 

 

                                                 -๒๐- 
สถานที่ส าคัญในพื้นที่ 

ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร สถานที่ตั้ง 

๑)มัสยิดบูเก๊ะกูนุง หมู่ท่ี๑บ้านคลองไทร 

๒)ศาลพ่อท่านบางเค็ม หมู่ท่ี ๒ บ้านล าภู 

๓)วัดล าภู หมู่ท่ี ๒ บ้านล าภู 

๔)โรงเรียนวัดล าภู หมู่ท่ี ๒ บ้านล าภู 

๕)มัสยิดดารุสสาลาม หมู่ท่ี ๓ บ้านทุ่งขนุน 

๖)พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล(วัดเขากง) หมู่ท่ี ๓ บ้านทุ่งขนุน 

๗)วัดโคกโก หมู่ท่ี๔ บ้านโคกโก 

๘)โรงเรียนวัดโคกโก หมู่ท่ี๔ บ้านโคกโก 

๙)โรงเรียนบ้านรามา หมู่ท่ี๕ บ้านรามา 

๑๐)โรงเรียนบ้านท าเนียบ หมู่ท่ี๖บ้านท าเนียบ 

๑๑)มัสยิดตะวาเนีย หมู่ท่ี๕บ้านรามา 

๑๒)มัสยิดดารุลอิสละห์ หมู่ท่ี๖บ้านท าเนียบ 

๑๓)โรงเรียนสานียาติลอิสลามียะห์(ปอเนาะ) หมู่ท่ี๖บ้านท าเนียบ 

๑๔)มัสยิดอิสลามียะห์ หมูท่ี่๗บ้านกาเสาะ 

๑๕)มัสยิดอัลรอบีตอดุลอิสลามียะห์ หมู่ท่ี๘บ้านปลักปลา 

๑๖)สถานศึกษาอิสลามอัลรอบีตอตุลอิสลามียะห์(ปอเนาะ) หมู่ท่ี๘บ้านปลักปลา 

๑๙)มัสยิดตันหยงลูโล๊ะ หมู่ท่ี๙บ้านทุ่งงาย 

๑๘)มัสยิดดารุสสาลาม หมู่ท่ี๑๐บ้านทุเรียนนก 

๑๙)มัสยิดอัลมาญีดี หมู่ท่ี๑๑บ้านบาโง 

๒๐)โรงเรียนบ้านปลักปลา หมู่ท่ี๑๐บ้านทุเรียนนก 

๒๑)ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ซีซี) หมู่ท่ี๒บ้านล าภู 

๒๒)ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ท่ี๔บ้านโคกโก 

๒๓)ชมรมผู้สูงอายุบ้านล าภู หมู่ท่ี๒บ้านล าภู 



                           

 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                -๒๑- 
 

อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลล าภู(อสม.)  ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๔๘ คน 
  นายวิเชียร  ฉาฉ่ า  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานต าบลล าภู 
 

    หมู่ที่ ประธาน ม. หมู่บ้าน             จ านวน อสม.(คน) 

๑ นางทัศนีย์  ศรีระน า ๑๗ 

๒ นางวิภา  ศรีสุวรรณ ๑๓ 

๓ นางเสาวนีย์  อรุณทิพย์ ๑๒ 

๔ นายวิเชียร  ฉาฉ่ า  ๑๔ 

๕ นายคอเละ  ฮามะ ๑๐ 

๖ นายอับดุลฮาเล็ง  เจ๊ะเต๊ะ ๑๔ 

๗ นายมือลี  บือราเฮง ๑๐ 

๘ นายนิอูมา  วาเต๊ะ ๑๓ 

๙ นางประดับ  ศรีชัย ๑๖ 

๑๐ นางเยาวดี  วาแม็ง ๑๖ 

๑๑ นายอัมพันธ์  ทองเทพ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
                                                -๒๒- 
 
ร้านขายซ่อมรถยนต์  ซ่อมมอเตอร์ไซด์ในต าบลล าภู 
 -   ร้านมานพ ตั้งอยู่ที่ ๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑๐ 
 -   ร้านวิไลพร ตั้งอยู่ที่  ๑๒๘  หมู่ที่ ๑ 
 -   ร้านอาซีรี ตั้งอยู่ที่  ๗๕ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านมนูญ ตั้งอยู่ที่  ๘๙/๑ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านชีพมอเตอร์ ตั้งอยู่ที่  ๔๒/๔๖ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านแวร์มอเตอร์ ตั้งอยู่ที่  ๔๔/๔ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านอับดุลอฮะ ตั้งอยู่ที่  ๗๐ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านมะการช่าง ตั้งอยู่ที่  ๑๓๙ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้าน ช การช่าง ตั้งอยู่ที่  ๔๕ หมู่ที่ ๑๐ 
 -   ร้านธานี กานารักษ์ ตั้งอยู่ที่  ๔๒/๒๑ หมู่ที่ ๑๑ 
 
ปั๊มน้ ามันในต าบลล าภ ู
 -   หจก.ยางไทยใต้ ตั้งอยู่ที่ ๑๗๓/๓ หมู่ที่ ๑๐  
 -   หจก.ทิพวรรณปิโตรเลี่ยม ตั้งอยู่ท่ี ๕ หมู่ที่ ๗ 
 
ร้านกาแฟในต าบลล าภู 
 -   หจก.ยางไทยใต้ ร้านอเมซอล ตั้งอยู่ที่ ๑๔๗/๓ หมู่ที่ ๑๐  
 -   หจก.ทิพวรรณปิโตรเลี่ยม ร้านอินทนิน ตั้งอยู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ 

 
ร้านอาหารในต าบลล าภู 
 -   ร้านอาหารบ้านสวนกาเสาะ ตั้งอยู่ที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๗ 
 -   ร้านอาหารครัวล าภู ตั้งอยู่ที่ ๙๘/๑ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านอาหารครัวขันทอง ตั้งอยู่ที่ ๑๖๐/๒ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านอาหารเจ้เล็ก ตั้งอยู่ที่ ๕๒/๒ หมู่ที่ ๙ 
 -   ร้านอาหารเจ้ญา ตั้งอยู่ท่ี ๑๓๐ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านอาหารเปี๊ยกมะขามโค้ง ตั้งอยู่ที่  ๒๐๓/๒ หมู่ที่ ๑๐ 
 -   โรงเบียร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านครัวต้นตาล ตั้งอยู่ที่ ๕๙/๓ หมู่ที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
                                            -๒๓- 
 
ร้านขายของช าในต าบลล าภู 
 -    ร้านปันหยา ตั้งอยู่ที่ ๔๒/๕๒ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านอดุลย์  ตั้งอยู่ที่ ๔๖/๑ หมู่ที่ ๘ 
 -   ร้านแดง เทพโซะ ตั้งอยู่ที่ ๗๓ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านรื่นฤดี ตั้งอยู่ที่ ๑๑๒ หมู่ที ่๒  
 -   ร้านลุงนุ้ย ตั้งอยู่ที่ ๑๘/๔ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านชลัค ตั้งอยู่ที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ 
 -   ร้านมะยูเห็ด ตั้งอยู่ท่ี ๙๘/๔ หมู่ที่ ๑๑ 
 -   ร้านประเสริฐ ตั้งอยู่ที่ ๑๗๔/๓ หมู่ที่ ๑๐ 
 -   ร้านวาโซะ ตั้งอยู่ที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑๑ 
 -   ร้านไรนุง ตั้งอยู่ที่ ๒๔/๘ หมู่ที่ ๑๑ 
 -   ร้านมีเน๊าะ ตั้งอยู่ที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๖ 
 
การประกอบอาชีพที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ๑.  รับจ้างทั่วไป 
 ๒.  เกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
                                               -๒๔- 

ประเพณี 
ประเพณีของชาวไทยพุทธ ได้แก่ 
ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยพุทธที่นับถือศาสนา

พุทธ โดยจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม ๑๔ ค่ า  หรือ ๑๕ ค่ า เดือน ๑๐ โดยท าร้านจัดส ารับอาหารคาวหวาน ไป
วางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปูุ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า 
ร้านเปรต สร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง  ๔ เสาบ้าง เสาเดียวบ้าง  และนิยมจัดท าร้านเปรต ๒ ร้าน โดยแบ่ง
ออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับคนหนุ่มสาว ที่มีก าลังวังชาในการปีนปุาย อีกร้านเป็นเสาเตี้ยสูงแค่เอว ส าหรับให้
เด็กและผู้หญิง ได้แย่งชิงเพ่ือความสนุกสนานบนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงที่
พระสงฆ์นั่งท าพิธีกรรม เมื่อท าพิธีเสร็จแล้วจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณบรรดาผู้มาร่วมท าบุญก็จะเข้าไปรุมแย่ง
สิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนานซึ่งเรียกว่า 
ชิงเปรต 
 ประเพณีบังกุลบัว การบังกุลบัวคือการท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วและน ากระดูกมาบรรจุไว้
ในบัว(ท่ีบรรจุอัฐิ) ประจ าหมู่บ้านในแต่ละวัดหรือบัวประจ าตระกูล มีข้ึนระหว่างเดือน ๕ แรม ๑ ค่ า ของทุกปี
เป็นต้นไป ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านโดยเมื่อถึงวันบังกุลบัวญาติพ่ีน้องลูกหลานที่ไปประกอบ
อาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้านเพ่ือท าบุญในวันนี้และจะมีการท าความสะอาดตกแต่งบัว บางที่
เรียกประเพณีนี้ว่า ท าบุญรดน้ าบัว 
 ประเพณีลาซัง  ลาซัง เป็นประเพณีประจ าของชาวพุทธ กินขนมจีน ประเพณีเกิดข้ึนเนื่องจากความ
เชื่อเรื่องท่ีนา เรื่องแม่โพสพ โดยเชื่อว่าถ้าจัดท าพิธีนี้แล้วจะท าให้นาข้าวปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง เพราะ
ชาวนารู้คุณเจ้าหน้าที่นาและแม่โพสพ หลังจากท่ีเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ผู้น าชุมชนก็ก าหนดวันลาซัง พร้อม
นิมนต์พระจากวัดใกล้ ๆ ๓ – ๕ รูป เพ่ือท าพิธีทางศาสนา หลังเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านจะน าขนมจีนมาถวายพระ 
เมื่อพระฉันเสร็จผู้มาร่วมงานก็จะร่วมรับประทานอาหาร คือ ขนมจีนร่วมกัน ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรม
การละเล่นต่าง ๆ เป็นการสนุกสนาน  เช่น ชักคะเย่อ  แย้ชิงรู ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่ เล่นไพ่ เล่น
ลูกกอเจาะ(ลูกเต๋า) เล่นโป  
 ประเพณีลากพระ ลากพระ หรือชักพระ จะกระท ากันหลังจากวันมหาอาราธนาพระพุทธรูปขึ้น
ประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที่นัด
หมายอาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า เรือพระ 
ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น ๒ สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพ่ือปลุกใจให้
ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ชาวบ้านที่อยู่แนวถนนได้มาร่วมพิธีเท่าท่ีมีเวลา อาจจะ
เพียงช่วงระยะทาง ๑๐ – ๒๐ เมตร และร่วมท าบุญตามศรัทธา เมื่อเรือแต่ละล าเดินทางไปถึงจุดนัดหมาย ก็จะ
มีพิธีกรรมและกิจกรรมโดยชาวบ้านจะน าอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระหรือพระสงฆ์ท่ีชาวบ้าน
นิมนต์มาเพ่ือร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันเสร็จแล้ว  ชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรม
เพ่ือความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดงานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือพระ การ
แข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ แข่งขันซัดต้ม แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
 ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานให้เพื่อนบ้านมาช่วยลงแรงท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้งาน
หนักหรืองานเร่งด่วนส าเร็จลุล่วงทันการ โดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรง งานบางอย่างอาจผลัดเปลี่ยนช่วยกัน
ท าเป็นบ้านๆ ไป เช่นเดียวกับทางภาคกลางที่เรียกว่า ลงแขก การไหว้วานใช้วิธีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้
วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอ่ืนไปบอกแทน จึงเรียกการไหว้วานนี้ว่าออกปากและถือ 



                           

 

 

 

 
                                                             -๒๕- 
 
นี้ ก าลังสูญหายไปเนื่องจากมีเครื่องกลมาท าหน้าที่แทนแรงคน จึงหลงเหลืออยู่ในกลุ่มเครือญาติ เพ่ือนสนิท
กลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีก าลังที่จะจัดซื้อเครื่องมือกล 
ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ 

มาแกปูโละ มาแกปูโละ เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า  กินเหนียว ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาสเช่นแต่งงานและเข้าสุหนัตค าว่า กินเหนียว มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการ
อาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั้นเอง 

การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือการขลิป ผิวหนัง
หุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชายหรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า มาโซะยาวี ซึ่งจะกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 
๒ – ๑๐ ปี สว่นการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง 

พิธีถือศีลอด (ถือบวช) เมื่อถึงเดือน รอมฎอน หรือ เดือนที่ ๙ ของปีฮิจเราะห์ศักราชการ ชาวไทยที่นับ
ถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศีลอด นับเป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่ให้อาหารและน้ า
หรือน้ าลายล่วงล้ าเข้าไปในล าคอนับตั้งแต่ตะวันสางไปจนถึงตะวันลับขอบฟูา และจะเริ่มรับประทานอาหารเมื่อ
ถึงเวลา (ประมาณ ๖ โมงเย็นล่วงไปแล้ว) จนถึงก่อนสว่าง เหตุผลที่ศาสนาอิสลามได้บัญญัติไว้เช่นนี้ ก็เพ่ือให้
ชาวมุสลิมได้รู้ส านึกความอดอยากและความยากจนว่าในยามที่คนเราต้องอดอาหารนั้น จะมีความทุกข์ทรมาน
ใดเพียงใด เพื่อคนร่ ารวยจะได้เกิดจิตส านึกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แล้วให้การช่วยเหลือหรือบริจาคทาน (ซากัด) 
แก่คนยากจน เมื่อครบก าหนด ๑ เดือน จะเป็นวันออกบวชหรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ หรือ อิฎิลฟิตรี เพื่อ
ฉลองการกลับมาสู่การด าเนินชีวิตตามปกติของมวลมุสลิมทั่วโลก หลังจากท่ีได้ประสบความส าเร็จในการถือศีล
อดอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติของศาสนาในวันนี้ยังจัดให้มีการบริจาคทานแก่บุคคล ๘ ประเภท เช่น คน
ยากจน  คนอนาถา และคนพิการทั่วไป ฯลฯ รวมทั้งร่วมกันบริจาคเพ่ือสิ่งอ้นเป็นสาธารณะประโยชน์อีกด้วย 

ข้อปฏิบัติของชาวมุสลิมในวันอิฏิลฟีตรี มีดังนี้ 
๑.ช าระร่างกายให้สะอาด 
๒.เยี่ยมเยียนพบปะบิดา มารดา และญาติพ่ีน้อง พร้อมกับขออโหสิกรรม 
๓.ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดในภาคเช้า 
๔.เยี่ยมเยียนครู อาจาย์ และมิตรสหาย เพื่อขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน 
๕.ไปเยี่ยมกูโบว์ (สุสาน) เพื่อท าความสะอาดและสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้โปรด แผ่เมตตาแก่

วิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้ว 
วันฮารีรายอ มีอยู่ ๒ วัน คือ 
๑.วันอิฏิลฟีตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ เปูนวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือน

รอมฏอน เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิม คือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้ า  ฯลฯ อีกต่อไป  
วันอิฏิลฟิตรีตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซี่งเป็นเดือนที่ ๑๐ ทางจันทรคติ 
 ๒.วันอิฏิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า ว้นอารีรายอหัจญี หมายถึง วันรื่นเริงเดือนซุลอิจญะเป็นเวลาเดียวกับ
การประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้ว่าวันอีดใหญ่
หรือวันรายอหัจญี ชาวไทยมุสลิมในจ้งหวัดนราธิวาส ได้จัดพิธีละหมาดร่วมกันในเวลาเข้าหลังจากนั้นจะร่วมกัน 
กรุบ่าน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ ) เพ่ือแจกจ่ายให้คนแก่ยากจนหรือจัดงานเลี้ยงตามบ้านโดยเชิญญาติพ่ี
น้องมิตรสหายรับประทานอาหารร่วมกัน 



                           

 

 

 

 วัตเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่เกิด หรือวันเกิดซึ่งหมายถึง วันสมภพ ของ นบีมูฮัม
หมัด ตรงกับวันที่ ๑๒ ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ ๓ ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด นอกจากจะเป็นวัน  
                                                        -๒๖- 
 
เฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของนบีมูฮัมหมัดแล้ว ยังเป็นการร าลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมา
ดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์ อัน –กรุ
อ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ 

วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเป็นเดือนศักราช
อิสลามในสมัยท่านนีนุฮ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนทั่วไปท าให้เกิดการ
ขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองกัน เนื่องจากต่างคนต่างมี
ของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนีนุฮให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน สาวกของท่านก็ได้รับประทาน
อาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กอง
ทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดัร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน ท่านนบีมูฮัมหมัด (ศีลอด) จึงใช้วิธีการ
ของท่านนบีนุฮโดยให้ทุกคนเอาข้าวที่รับประทานได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 

ขนบธรรมเนียมการเคารพ ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เมื่อพบปะกันก็จะกล่าวว่า “อัสลามูอาลัย
กุม” (ขอความสันติจงมีแต่ท่าน) และมีการตอบรับ “ อาลัยกุมมุสลาม” (ความสันติจงมีแก่ท่านเช่นกัน) และยื่น
มือสัมผัสกัน และบางครั้งก็ยกมาลูบหน้า บางครั้งก็มาแตะบริวเวณหน้าอกผู้ชายให้สัมผัสระหว่างชายด้วยกัน
และผู้หญิงให้สัมผัสมือระหว่างผู้หญิงด้วยกัน  ส่วนบุคคลอ่ืน ๆ โดยทั่วไปให้ใช้การไหว้ หรือจับมือกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
 
                                                -๒๗- 

ประมวลผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของหมู่บ้าน 
 จากการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เวทีการอบรม “โครงการจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์” ซึ่งได้น าประเด็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ
สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา จนสามารถสรุปและจัดล าดับความส าคัญปัญหาด้านสุขภาพของต าบลล าภู 
ดังต่อไปนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
๑.ยาเสพติด อัตราการติดยาเสพ

ติดของเยาวชนใน
ต าบลล าภูเพ่ิม
สูงขึ้น 

-ครอบครัวมีปัญหา 
-ขาดความอบอุ่น 
-ผู้ปกครองท างาน
ต่างประเทศ 
-ขาดความรู้ 
-การคบเพื่อน 
-ยาเสพติดหาง่าย 
-อยากให้เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือน 

-ผู้ปกครองควรให้
ความส าคัญกับบุตร
หลาน 
-ให้ความรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบลและ
หมู่บ้าน 
-เสริมอาชีพให้กับผู้
ว่างงาน 

๒.ไข้เลือดออก พบการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่จ านวนมาก 

-มีแหล่งเพราะพันธุ์
ยุง 
-โดนยุงกัด 
-ได้รับเชื้อจากพ้ืนที่
อ่ืน 

-อบรมให้ความรู้ 
-ท าลายแหล่งเพราะ
พันธุ์ยุง 
-ใส่ทรายอะเบททุก
อาทิตย์เพ่ือตัดวงจร
ชีวิตยุงลาย 
-ฉีดพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย 

-บ้านสะอาด
หมู่บ้านน่าอยู่ 
-รณรงค์ก าจัด
ยุงลายเพ่ือปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 

๓.สุขภาพปากและ
ฟัน 

จาการตรวจช่อง
ปากพบปัญหาโรค
ฟันผุในเด็กและ
ผู้สูงอายุเป็นจ านวน
มาก 

-ไม่แปรงฟัน 
-พ่อแม่ไม่ให้
ความส าคัญ 
-อาหารการกิน เช่น 
ลูกอม ขนมขบเคี้ยว 

-ให้ความรู้ 
-ปรึกษาทันตแพทย์ 
-พบทันตแพทย์ทุกๆ 
6 เดือน 
 

-ส่งเสริมทันตแพทย์
น้อยในโรงเรียน 
-จัดสถานที่แปรง
ฟันในโรงเรียนและ
ชมรมผู้สูงอายุ 

๔.โรคเบาหวาน
และความดัน 

พ้ืนที่ต าบลล าภูมี
ผู้ปุวยด้วย
โรคเบาหวาน
จ านวน ๓๖๑ ราย 
และโรคความดัน
โลหิตสูงจ านวน
๑,๐๖๙ราย 

-พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารรสจัด 
ประเภท หวาน มัน 
เค็ม 
-ไม่ออกก าลังกาย 
-ภาวะความเครียด 
-กรรมพันธุ์ 
-ขาดความรู้ 

-ควบคุมอาหาร 
-ส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
-ตรวจสุขภาพเพ่ือ
คัดดกรองและค้นหา
สภาพปัญหาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

-ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง 



                           

 

 

 

 
 
                                                 -๒๘- 
 

ปัญหา สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ไข โครงการ 
๕.ปัญหาขยะมูล
ฝอย 

มีขยะจ านวนใน
พ้ืนที่หมู่ 11 บ้าน
บาโง ท าให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บเป็น
จ านวนมาก 

-พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลเมือง
นราธิวาส 
-ประชาชนละเลย 
-ทิ้งขยะไม่ลงถัง 

-ปลูกจิตส านึกให้
ชาวบ้านรักษาความ
สะอาด 

-โครงการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง 
-เยาวชนจิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้าน 

๖.ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

พ้ืนที่ต าบลล าภูพบ
ปัญหาดังกล่าวเป็น
จ านวนมาก 

-สภาพปัญหาใน
ครอบครัว ขาด
ความอบอุ่นการ
เอาใจใส่ 
-สื่อต่างๆเข้าถึงได้
ง่ายและขาดการ
ควบคุม เช่น 
อินเทอร์เน็ต 
โทรทัศน์ 
-สิ่งแวดล้อม 
-ขาดความรู้ความ
เข้าใจและการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

-การอบรมให้
ความรู้วิธีการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง   
โดยควรด าเนินการ
ให้ครบทั้งสามกลุ่ม
คือ เด็กใน
สถานศึกษา 
เด็กนอก
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง/คนใน
ครอบครัว 

-โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

๗.ปัญหาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

-โครงสร้างทาง
สังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลให้ประชากร
วัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว 

-ความก้าวหน้าของ
งานสาธารณสุข 
-ความผิดพลาดใน
การคุมก าเนิด 

-การให้ความรู้ใน
การดูแลสุขภาพอา
นามัย 
-จัดกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
การพบปะ
แลกเปลี่ยนพูดคุย
เพ่ือให้มีสุขภาพจิต
ที่ด ี

-โครงการอาสาเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 
-โครงการล าภูห่วงใยใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 
-ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

๘.การดูแลสุขภาพ
ของแม่และเด็ก 

-หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้
รับการดูแลและ
ปฏิบัติตัวเองให้
ถูกต้อง 

-ทัศนคติในการ
ปฏิบัติตัวระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลัง
คลอดไมถู่กต้อง
เพราะยังมีความ
เชื่อที่ผิดๆ 

-ให้ความรู้แนะน า
เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ
ในการปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องตามหลัก
สาธารณสุข 

-โครงการครอบครัวสุข
สันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ 



                           

 

 

 

 
 

 
                                                   -๒๙- 
 

สรุปการจัดล าดับความส าคัญปัญหาด้านสุขภาพของต าบลล าภู 
 

ล าดับ ปัญหา การจัดล าดับ หมายเหตุ 
๑ ยาเสพติด ๑  
๒ ไข้เลือดออก ๒  
๓ สุขภาพปากและฟัน ๘  
๔ โรคเบาหวานและความดัน ๕  
๕ ปัญหาขยะมูลฝอย ๓  
๖ ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควร 
๖  

๗ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ๔  
๘ การดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
 
 
                                                       -๓๐- 

๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
             องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ประจ า ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
โครงสร้างด้านการบริหารงานและจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยก าหนดรายละเอียด
โครงสร้างไว้ดังนี้ 
      -  ฝ่ายบริหาร  จ านวน   ๔   คน   ประกอบด้วย 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล             จ านวน    ๑    คน 
 ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           จ านวน    ๒    คน 
 ๓. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล               จ านวน    ๑    คน 
 

(๑) คณะผู้บริหาร จ านวน ๔ คน ประกอบด้วย 
- นายอ ามร  เทพก าเนิด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- นายยะยา  เปาะสา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
- นายอูเซ็ง  เจ๊ะแว  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- นายบือราเฮง  อาลี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

      (๒)  ฝุายนิติบัญญัติ จ านวน ๒๒ คนประกอบด้วย 
  - นายชาตรี  เรือนทอง  ประธานสภา อบต. 
  - นายมาคตาร์ กะจิ  รองประธานสภา อบต. 
  - ว่าที่ ร.ต.บดินทร์ ลอแมง เลขานุการสภา อบต. 
  - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 
 
      (๓)  ฝุายพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน ๓๑ คน แบ่งโครงสร้างเป็น ๔ ส่วนราชการ 
ได้แก่  
  ๑.ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       พนักงานส่วนต าบล  จ านวน ๙ คน พนักงานจ้าง  จ านวน ๑๔ คน 
  ๒.ส่วนโยธา 
       พนักงานส่วนต าบล  จ านวน ๒ คน พนักงานจ้าง  จ านวน ๔ คน 
  ๓.ส่วนการคลัง 
       พนักงานส่วนต าบล  จ านวน ๔ คน พนักงานจ้าง  จ านวน ๒ คน 
  ๔.ส่วนการศึกษา 
       พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๒ คน   พนักงานจา้ง จ านวน ๑ คน 
 
 



                           

 

 

 

 
 
 
                                                  -๓๑- 
 หมู่บ้าน รายชื่อสมาชิกสภา อบต. ก านัน/รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ ๑ บา้นคลองไทร นายอาแว  มดูอ 

นายสวุฒ  แก้วสกุล 

นายสุธรรม   ด าละเอียด 

หมู่ที่๒บ้านล าภ ู นายชาตรี  เรือนทอง 

นายสุทิน  อินเอิบ  

นายแอบ   เอียดเต็ม 

หมู่ที่๓บ้านทุ่งขนุน นางสาวนิซะ  มะล ี

นายรอแซะ  ยะโก๊ะ 

นายอาลียาสะ   ยูโซ๊ะ 

 

หมู่ที่๔บ้านโคกโก นายก้าน   จันทร์หอม 

นายวินัย  คงสวุรรณ 

นายวิเชยีร   คงสุวรรณ 

หมู่ที่๕บ้านรามา นางสาปีน๊ะ   ดอเลาะ 

นายเจะดอเล๊าะ   เจ๊ะโก๊ะ 

นายกอเซ็ง   ดอเลาะ 

หมู่ที่๖บ้านท าเนยีบ นายมาสุกร ี  เจะเลาะ 

นายโยฮัน   สน ิ

นายอับดุลฮาเลง็  เจ๊ะเต๊ะ 

หมู่ที่๗บ้านกาเสาะ นายแวอายมีัน  บินหะยีกาเดร์ 

นายมือลี   บือราเฮง 

นายมือลี   เจ๊ะยะ 

หมู่ที่๘บ้านปลักปลา นายนิอูมา   วาเต๊ะ 

นายมามะ   มะดัน 

นายรอยาเล็ง   มูซอ 

หมู่ที่๙บ้านทุ่งงาย นายเจะกอเซ็ง   เจะเตะ 

นายจรูญ   จันทรแ์ดง 

นายสมศักดิ์   พรหมชาติ 



                           

 

 

 

หมู่ที่๑๐บ้านทุเรียนนก นายอับดุลเราะมัน   สือแม 

นายซายารี   หะ 

นายมะรอฮิม   เจ๊ะสะนิ 

หมู่ที่๑๑บ้านบาโง นายนาวี   บินตาเย๊ะ 

นายมาตตาร์   กะจ ิ

นายนิฮาลือมิง  นิโซ๊ะ(ก านัน) 

(ข้อมูลจาก : อบต.ล าภู ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๗) 
              



                           

 

 

 

                                                                                       -๓๒- 
   งบประมาณ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีรายได้ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จ านวน ๓๗,๗๘๗,๙๘๖.๖๗ บาท   รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
                    จัดเก็บเอง    ๑,๓๖๓,๔๗๕.๕๒    บาท   รายได้ที่รัฐจัดสรรให้   ๒๑,๒๔๐,๘๘๔.๑๕   บาท  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๑๕,๑๘๓,๖๒๗   บาท 
 
                                             ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปี ๒๕๕๔ –๒๕๕๖ 

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ รายจ่าย 
รายได้ เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น รายได้ เงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น เพิ่ม+ 

ลด - 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

๑๕,๙๓๘,๔๖๙.๔๓ ๑๗,๒๖๙,๗๑๑ ๓๓,๒๐๘,๑๘๐.๔๓ ๒๒,๖๐๔,๓๕๙.๖๗ ๑๕,๑๘๓,๖๒๗ ๓๗,๗๘๗,๙๘๖.๖๗ +๔,๕๗๙,๘๐๖.๒๔ ๒๖,๑๓๔,๐๙๒.๗๙ ๒๗,๕๗๐,๖๙๑.๘๘ 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ปรับ
ระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยเน้นความสะดวกรวดเร็ว และความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ โดยใช้เทคโนโลยี   เช่น  การใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตต าบล   
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  และมีเครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ๑.  รถยนต์ส่วนกลาง   ๒     คัน 
  ๒.  รถจักรยานยนต์          ๒     คัน 
  ๓.   เครื่องคอมพิวเตอร์     ๑๗     เครื่อง    
  ๔.   เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตต าบล   ๑ เครื่อง 
  ๕.   รถเก็บขยะ              ๒     คัน 
  ๖.   รถกระเช้า               ๑     คัน 
  ๗.   รถบรรทุกน้ า    ๑     คัน 
  ๘.  เครื่องพ่นหมอกควัน    ๒    เครื่อง 
 



                           

 

 

 

                                                      -๓๓- 
 
 ๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ควรเน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ันใน
อ านาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  

จังหวัดชายแดนภคใต้ควรให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินการตามแผนการท างานของ
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการของภาครัฐ การสวัสดิการสังคม การพัฒนาการศึกษา
วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

   
บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
       องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู น ากรอบและแนวคิดต่าง ๆ มาประกอบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
  - นโยบายนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
  - แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕  - ๒๕๕๘ 
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
  - แผนพัฒนาอ าเภอ 
  - นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 

สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อรัฐสภา 
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 

นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ ๒๓ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๔ นี้ 
ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ๘ นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มท าในปี
แรกมีทั้งหมด ๑๖ ข้อ ดังนี้ 
 

 



                           

 

 

 

                                                                                 -๓๔- 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ๘ นโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  จ านวน ๑๖  ข้อ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  นโยบายเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  นโยบาย  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปแีรก   

๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

๑.๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

๑.๑.๒  เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย 

๑.๑.๓  สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ  และค้นหาความจริงเพ่ือแนวทางปรองดอง
แห่งชาติ (คอป.) 

๑.๒  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 

๑.๓  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

๑.๔  ส่งเสริมให้มีการริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

๑.๕  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ 

๑.๖  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ  และ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๗.๑  ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว 

๑.๗.๒  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะใน
วงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๗.๓  ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 

 



                           

 

 

 

                                         -๓๕- 

๑.๗.๔  แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อสุทธิ
ของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาด 

๑.๘  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

๑.๘.๑  พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
อย่างน้อย ๓ ปี 

๑.๘.๒  ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๓  จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จะ
ได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ 
ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๔  ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป  
ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

๑.๙  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ 
ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๑.๑๐.๑  เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท 

๑.๑๐.๒  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท 

๑.๑๐.๓  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่
ร่วมโครงการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย 

๑.๑๐.๔  จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

๑.๑๓.๑  สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอัน
ทรงคุณค่า 

๑.๑๓.๒  บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตให้มีศักยภาพ 
๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

๑.๑๕   จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ทให้แก่โรงเรียน 
๑.๑๖  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 



                           

 

 

 

                                                -๓๖- 

๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ 

๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

๒.๕  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑  นโยบายเศรษฐิจมหภาค 

๓.๒  นโยบายสร้างรายได้ 

๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

๓.๓.๑  ภาคเกษตร 

๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม 

๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว  การบริการ  และการกีฬา 

๓.๔  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน  การบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

๓.๔.๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดารขนส่ง  ระบบประปา  และระบบไฟฟูาให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ  รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง 

๓.๔.๒  ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

๓.๔.๓  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

๓.๔.๔  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง  โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าและบริการ 

๓.๔.๕  เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถเริ่ม
ก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี  โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย 

๓.๔.๖  พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี  ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล  ทั้งทางด้าน
ทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย 

๓.๔.๗  พัฒนาท่าอากาศยานสากล  ท่าอากาศยานภูมิภาค  และอุตสาหกรรมการบินของไทย 

๓.๕  นโยบายพลังงาน 
๓.๕.๑  ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่งถือเป็น

อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
๓.๕.๒  สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน  โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบ

ไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ 

๓.๕.๓  ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม  เป็นธรรม  และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 



                           

 

 

 

                                         -๓๗- 

๓.๕.๔  ส่งเสริมการผลิต  การใช้  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 

๓.๕.๕  ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 

 ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๖.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๖.๒  ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 

๓.๖.๓  ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

๓.๖.๔  ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชน 

๓.๖.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์  และอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑  นโยบายการศึกษา 

๔.๑.๑  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 

๔.๑.๒  สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 

๔.๑.๓  ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

๔.๑.๔  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

๔.๑.๕  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 

๔.๑.๖  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ 

๔.๑.๗  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

๔.๒  นโยบายแรงงาน 

๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างของ
สถานประกอบการได้ 

๔.๒.๒  ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย  โดยให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการ
ท างานและสวัสดิการแรงงาน  และดูแลหลักประกันความม่ันคงในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงาน 

๔.๒.๓  ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เก่ียวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์
ได้อย่างมีปะสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๔.๒.๔  เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากข้ึน เพ่ือผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง  และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 



                           

 

 

 

                                         -๓๘- 

๔.๒.๕  เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ  และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมี
ฝีมือ 

๔.๒.๖  เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี 
๒๕๕๘ 

๔.๒.๗  ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว 

๔.๓  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

๔.๓.๑  ลงทุนด้านบริการสุขภาพ  โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมี
บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระบบ 

๔.๓.๒  ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 

๔.๓.๓  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย  เพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และผลกระทบ
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

๔.๓.๔  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน 

๔.๓.๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  วัยเด็ก  วัยเจริญพันธุ์  วัย
บรรลุนิติภาวะ วัยชราและผู้พิการ 

๔.๓.๖  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี 

๔.๓.๗  ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

๔.๔  นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

๔.๔.๑  เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๔.๔.๒  อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกท่ี
รับผิดชอบด้านศาสนา 

๔.๔.๓  อนุรักษ์  ท านุบ ารุง  และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

๔.๔.๔  สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 

๔.๔.๕  น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

๔.๔.๖  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 

๔.๔.๗  ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน 



                           

 

 

 

                                          -๓๙- 

๔.๕  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

๔.๕.๑  ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุ่น 

๔.๕.๒  สร้างหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

๔.๕.๓  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ด้วยการพัฒนา
เด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  เด็กแรกเกิด  เด็กก่อนวัยเรียน  และเยาวชนทุกช่วงวัย 

๔.๕.๔  สนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 

๔.๕.๕  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

๔.๕.๖  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด  ส่งเสริมการเรียนรู้
การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

๕.๒  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 

๕.๘  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

๖.๑  เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ 

๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

๖.๓  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

๖.๔  จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

๖.๕  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๗.๑  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 

๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 



                           

 

 

 

                                               -๔๐- 

๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ  และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 

๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่ก าลังพัฒนา 

๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

๗.๗  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 

๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 

๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง  เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๘.๑.๒  เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

๘.๑.๓  พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 

๘.๑.๔  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
๘.๑.๕  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๘.๑.๖  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 

๘.๑.๗  พัฒนาระบบข้าราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น 
๘.๑.๘  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๘.๑.๙  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 

๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 

๘.๒.๑  ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย  
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

๘.๒.๒  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 

๘.๒.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบถาม การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม การน า
มาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด าเนินงานการต่อผู้กระท าผิด 



                           

 

 

 

                                                     -๔๑- 

๘.๒.๔  ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร  วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า 

๘.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  สื่อสารมวลชน  และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง  รวดเร็ว  ถูกต้อง เป็นธรรม 

๘.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล  ข่าวสารของประชาชน 

๘.๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี  เครือข่าย  และ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ 

๘.๓.๓  ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การสร้างดุลยภาพของข่าวสาร 

นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี จะด าเนินนะโยบายหลักดังนี้ 

๑.นโยบายความม่ันคงของรัฐ ที่ส าคัญคือ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์  น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

๒.นโยบายเศรษฐกิจ  กระจายรายได้ที่เป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ  มีนโยบายสร้าง
รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหารมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง  ประปา  
ไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง  เพียงพอ  ขยายการให้บริการน้ าสะอาดให้ครอบคลุมพ้ืนที่  พัฒนา
ระบบรถไฟฟูาทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ+เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – 
นครราชสีมา  กรุงเทพฯ – หวัหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน  ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์
พอร์ต เรลลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังชลบุรีและพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟูา ๑๐ สายทาง
ใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปีค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย 

๓.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม  จัดโครงการ
เงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งว่างงาน
โดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา  และผู้พิการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกรูปแบบ 

๔.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัยและ
ครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมการร่วมมือกับประเทศมุสลิมและ
องค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

๖.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 



                           

 

 

 

                                                -๔๒- 

๗.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาระบบราชการ  สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย  
สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย  เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการโดยอิสระ
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
รู้ข่าวสารจากทางราชการ  สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว
และซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ของคนไทย 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
๑.) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒.) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓.) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

 



                           

 

 

 

                                             -๔๓- 
 
๔.) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
๓.๒ เป้าหมาย 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ๔๐.๐  

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 

ร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน 
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน 
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าชเรือน 
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง มีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน ของประเทศด้านต่างๆ 
ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ                                     
สิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 



                           

 

 

 

                                                -๔๔- 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่า 

เทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน ในทุกมิติให้ความ
พร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมขนท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสัตว์น้า รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร 
และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญ กับการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออา
นวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิม
ผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

 

 



                           

 

 

 

                                                 -๔๕- 

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บน
พ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยง
ด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพ่ือ
ลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง 

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทย ในเวที
ประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทาง

หลักและแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ 
๒. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผ่นดินและแผนระดับอื่น ๆ  
๓. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
๔.การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
 

 



                           

 

 

 

                                            -๔๖- 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วน
ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Strategy) จากาการประชุมเชิงปฺฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
หลักการของยุทธศาสตร์: “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัตถุประสงค์:  ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
  ๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
   ๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
   ๓. การลดรายจ่าย 
   ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ :ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางด าเนินการคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ 
แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย 
๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
    
 
 

 

 



                           

 

 

 

                                              -๔๗- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑.ด้านการเกษตร ๑.๑ แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

๒. ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนการการใช้ที่ดิน (zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

๒.๒ ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio –plastic,etc. 

๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 

๒.๔ การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

๓. การท่องเที่ยวและบริการ ๓.๑ แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 

๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ ๒ ล้านล้านบาท
ต่อปี 

๓.๓ ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๔.๒ การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 

๔.๓ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซยีน 

๕. พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับปโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

๕.๒ การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

๕.๓ การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และ
การลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๖.๒ แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 

๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหวาย และ Eastern 
seaboard 

๖.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

 



                           

 

 

 

                                                -๔๘- 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๗. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด) 
๗.๒ การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand 

๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ ๑ ของ  GDP 
๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
๘.๓ การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
๘.๔ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

๙. การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
๙.๔ การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
๙.๘ ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                              -๔๙- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) 
                     ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัย

เรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
๑๑.๓ สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคมและการ
ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความ
เท่าเทียม คุณภาพชีวิต 
๑๒.๒ กองทุนสตรี 

๑๓. การสร้างโอกาสและรายได้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs ) และเศรษฐกิจชุมชน 

๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได้ 
๑๓.๒ กองทุนหมู่บ้าน 
๑๓.๓ โครงการ SML 
๑๓.๔ โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

๑๔. แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
๑๔.๒ การจัดการแรงงานต่างด้าว 
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมายอย่างทั่งถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕. ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า 

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นสร้าง
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

๑๖.๑ การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน ๑๗.๑ ภาคประชาชน  
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                 -๕๐- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
                     ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพ่ือความยั่งยืน 

 ๑๘.๑ พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แห่ง เพื่อความ
ยั่งยืน 

๑๙. การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG) 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
๑๙.๓ ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

๒๐. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

๒๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการบริหารจัดการน้ า 

๒๑.๑ การปลูกปุา 
๒๑.๒ การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

                                                 -๕๑- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
                     ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ 

๒๔. การปรับโครงสร้างระบบราชการ ๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างาน
ของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบ
บูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๒๔.๒ ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
๒๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ 
E-Service 

๒๕. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
และเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖. การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑ ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่
ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๘.๑ ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๒๙. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในอาเซียน 

๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนา
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๔  - ๒๕๕๙  
๒๙.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐. การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

                                               -๕๒- 
 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” 
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุนที่ครอบคลุม

ตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม มี
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิกติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความเชื่อมโยงและมีขีด
ความสามารถในการรองรับ และมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้า และการลงทุน 

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
๕. การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมทั้ง

สามารถปกปูองผลประโยชน์ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๖. การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจ และตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 
๗. การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน

ทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล 
๘. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยง

กับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน 
เป้าหมาย 
๑. ศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุนเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาส

จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 
๒. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อม ความ

เป็นอยู่ที่ม่ันคงปลอดภัย 
๓. โครงสร้างพื้นฐานมีความเชื่อมโยง และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎระเบียบ ที่

อ านวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน 
๔. การมีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา 
๕. การมีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณี

และข้อตกลงอาเซียน 
๖. ประชาชนทุกกุล่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน 
๗. การมีความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเพ่ือน าไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และ

สันติภาพร่วมกัน 
๘. เมืองหลวง และเมืองส าคัญมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้าน

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน 
 

 



                           

 

 

 

                                             -๕๓- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภารกิจการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย

พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

๒. ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ภาคโดย
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT –GT พัฒนา
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางทะเล 

๓.พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือสร้างสมรรถนะการพัฒนาโดยการพัฒนา
ความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาส ให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการ
อ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จากทรัพยากรใน
ท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้กระบวนการชุมชน
เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๕. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืนและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เปูาหมายอย่าง

ยั่งยืน 
 ๑.๑ เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพตลอดจนภูมิคุ้มกัน

อย่างยั่งยืนโดยสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างการพัฒนาคน ชุมชน หมู่บ้าน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ให้กับผู้น าชุมชนและหมู่บ้าน  ผู้น ากกลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาชน รวมทั้ง
ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างผู้น าชุมชนด้านความม่ันคง ตลอดจนประชาชนทั่วไปใน
พ้ืนที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมกับสภาพ้ืนที่และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเวที
การจัดท าแผนระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงมิติปัญหาด้าน
ความมั่นคง ที่กระทบต่อตนเองและชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมก าหนดแนวทาง การพัฒนา การ
ปูองกนั และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับประชาชนและชุมชน 

 ๑.๓ ส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งสามารถอ่าน
และเขียนภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมให้คนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือน 



                           

 

 

 

                                                    -๕๔- 
 

บ้าน นอกจากนี้ให้พัฒนาความรู้และทักษะต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อให้เป็นครูสอนเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือเสริมเจ้าหน้าที่หลักทางการศึกษารวมถึงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ 
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขพ้ืนฐานเพื่อปูองกันโรคติดต่อชายแดน ตลอดจนเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชายแดน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค 
  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
เครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  ๑.๕ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดน และแสวงหาแนวทางลดเงื่อนไข ความขัดแย้ง การแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่โดยความร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๖ พัฒนาและส่งเสริมกรปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับต าบล อ าเภอ ในพื้นที่ห่างไกล หรือ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงชายแดนและทาง
ทะเล 
  ๑.๗ ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของคน ชุมชน และพ้ืนที่เปูาหมายอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
  ๒.๑ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทางบก และทางทะเลที่สอดคล้องกับแผนปูองกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและ
ความเป็นมิตรของประชาชนชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๒.๒ ด าเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะแก่ง และจังหวัดชั้นใน โดยมุ่งส่งเสริม ความเข้มแข็งของ
ระบบหมู่บ้านชายแดนเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง (อพป.) เป็นล าดับแรกและพัฒนากลไกของ
หมู่บ้านทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชน ไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล 
(ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การฝึกอบรมก าลังประชาชนเพื่อความมั่นคงทางทะเล การฝึกอบรม
วิทยุมดดานาวีแก่กลุ่มชาวประมง และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีความพร้อมและสามารถปูองกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้าน 
  ๒.๓ เสริมสร้างระบบปูองกันชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยวางแผนและก าหนด
แผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการฝึกอบรมก าลังประชาชนของ กระทรวงมหาดไทย 
กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ๑๕ ควบคู่กับ
การเสริมสร้างระบบประชากรให้มีความรู้พ้ืนฐานด้านความมั่นคงและจิตส านึกความมั่นคง และน าการพัฒนา
อาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปพัฒนาคนและชุมชนในหมู่บ้านต าบล
เปูาหมายในคราวเดียวกัน 
   



                           

 

 

 

                                                           -๕๕- 
 
                       ๒.๔ ด าเนนิการจัดและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝูาตรวจทั้งทางบกและ
ทางทะเลในลักษณะเครือข่าย (Network) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และน าระบบภูมิสารสนเทศมา
สนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการปูองกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหา
ความมั่นคง อาทิ การมีเครือข่ายเฝูาระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่องทางสัญจรข้าม
แดนและช่องผ่านทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ท่าข้าม เป็นต้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับคนใน
พ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๒.๕ สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของ
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ทั้งฝุายทหารและพลเรือนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนให้
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของฝุายทหาร ฝุายปกครอง และหน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการแจ้งเตือน เฝูาระวัง ประชาสัมพันธ์และ
ปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) เพ่ือให้คนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ร่วมมือระวังปูองกัน
รวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 
  ๒.๖ พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนท้ังทางบกและทางทะเล ให้สามารถปูองกันและควบคุม
การลักลอบเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย ได้แก่ การค้ายาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ และการค้าสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งการน าสิ่งของผิดกฎหมายและ
สินค้าหนีภาษี และการเคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจนด าเนินการ
บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดในการปูองกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระท าผิดกฎหมาย 
  ๒.๗ เร่งด าเนินการจัดระเบียบพื้นท่ีที่มีเงื่อนไขของปัญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใช้พ้ืนที่
ที่มีปัญหาชายแดน เพ่ือลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระท่ังกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุงระบบการ
เฝูาระวังเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงในพ้ืนที่ 
 ๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 
  ๓.๑ สนับสนุนให้มีการน ามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริม การจัดเวที
ประชาคมในระดับต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
เพ่ือน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานเสริมสร้างความ
มั่นคงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภัยคุกคามความม่ันคงในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้าน
ศาสนาเนื่องจากศาสนาเป็นรากฐานของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ชายแดน 
  ๓.๒ สนับสนุนหนว่ยงานของรัฐให้ความส าคัญน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/
ท้องถิ่นมาประยุกต์ให้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ /หรือสนับสนุน  การพัฒนาเพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ โดยจัดเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) ตามความพร้อมของชุมชน หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือ
ความมั่นคง ได้มีกิจกรรมที่น ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือของชุมชนชายแดนไทย และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยลดข้อขัดแย้งที่น าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง 
  ๓.๓ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี อาทิ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าภาคประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับ ความ 



                           

 

 

 

                                                           -๕๖- 
 
รุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการปูองกันไม่ให้ความขัดแย้ง
อันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม ขยายตัวไปสู่การใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
  ๓.๔ ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เข้าใจและมีทักษะการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้ กฎ 
กติกา ของภาครัฐตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้น 
  ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความ
ร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice ) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียมาร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และผู้แทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพ่ือเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้ง
ของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้ 
  ๓.๖ ส่งเสริมให้องค์กรนอกรัฐที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไกการ
เจรจาหาข้อยุติและทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง รวมถึงความแตกแยกในสังคมที่อาจจะน าไปสู่ความรุนแรง
และเกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
  ๓.๗ ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น โดย
ใช้ชุมชนให้เป็นพลังด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของภาค
ประชาชนให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
  ๓.๘ ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
ในฐานนะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
  ๔.๑ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม ระดับภาค 
ระดับจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
และภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคง ข้อมูลสภาพ
พ้ืนที่ ข้อมูลความต้องการของชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เพ่ือน ามาพิจารณาจัดท าและ
สนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับสภาพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  ๔.๒ พัฒนาและจัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การบูรณาการด้านการข่าวใน
ทุกระดับของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ส่วนกลางและระดับภาค) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
(Information Sharing ) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Inf Information Sharing Center ) รวมทั้งส่งเสริม 



                           

 

 

 

                                                          -๕๗- 
 
การข่าวภาคประชาชน การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความมั่นคง เพ่ือประโยชน์ในการเฝูาระวังและแจ้งเตือน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง 
  ๔.๓ สนับสนุนและเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ การจัดระเบียบ การเข้า –
ออกทางทะเล เพ่ือให้เกิดการับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Awareness : MDA)  ของศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า 
มาสนับสนุนการด าเนินการ อาทิ การควบคุมการกระท าผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดน การ 
พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทะเล ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล 
(Vessel Traffic Service : VTS) เป็นต้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพื่อให้มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านความม่ันคงท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด 
  ๔.๔ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับของ
ประชากร โดยให้เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึก ด้านความ
มั่นคง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่  รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านความ
มั่นคงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่เก่ียวข้อง อาทิ ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และกลุ่มมวลชน เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ในพัฒนาคน ชุมชน 
พ้ืนที่ และแนวทางปูองกันและลดปัญหาที่เกิดข้ึน 
  ๔.๕ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 
และสนับสนุนการน าผลงานศึกษา วิจัย ที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานการพัฒนา
เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในทุกระดับ 
  ๔.๖ ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบาย หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือ
ศูนย์วิชาการด้านความมั่นคงเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
การถ่ายทอดวิชาการและองค์ความรู้สู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐด้านความม่ันคง และหน่วยงานที่มีภารกิจ
สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ชาติ การจัดท าแผนงานด้านความม่ันคงของจังหวัดและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  ๔.๗ สนับสนุนการรวกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง รวมทั้งสร้างช่องทาง การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความม่ันคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์ทางกรศาสนา รวมทั้งอาจสนับสนุนให้มี
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดของชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเท่าทัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ระดับภาคและระดับจังหวัด กับ
สภาองค์กรชุมชน และกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย เพ่ือพัฒนารากฐานความมั่นคงของคนและ
ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔.๘ เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มอาสาสมัคร ผู้น าชุมชน 
และประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน ทัศนคติที่มีต่อไทยและความ
ต้องการของประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลในพ้ืนที่ในการปูองกันหรือยุติข้อขัดแย้งไม่ให้
ยกระดับเป็นความขัดแย้งระดับชาติ 



                           

 

 

 

                                                            -๕๘- 
 
  ๔.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือ
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ อาทิ ภารกิจ การ
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
 ๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๕.๑ สนับสนุนการด าเนินงานของชุมชน และท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนและจังหวัด
ชายฝั่งทะเล ที่น าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่น าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพ้ืนที่  
  ๕.๒ เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับพื้นท่ีกับ
ประเทศรอบบ้านที่มุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืน ๆ ในกรอบประชาคม 
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
  ๕.๓ ส่งเสริมและจัดท าแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐ ในการ
ด าเนินความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับ
หน่วยงานในจังหวัด รวมทั้งระหว่างหน่วยงานในประเทศของไทยกับส่วนราชการของไทยที่ตั้งส านักงานใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๕.๔ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน โดยใช้กลไกการเจรจาในระดับ
ทวิภาคีบนพ้ืนฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
  ๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกท่ีดี (Goodwill) ความรู้สึกชื่นชม (Sense of 
appreciation) และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วนโดยใช้ความใกล้ชิดด้านภาษา วัฒนธรรม
และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน และสนับสนุนบทบาทของเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมาคมเพ่ือมิตรภาพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการด าเนินนโยบายเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านจากระดับประชาชนสู่ระดับรัฐบาล 
  ๕.๖ ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างจังหวัดขายแดนไทยกับจังหวัดชายแดน
ประเทศรอบบ้าน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนพ้ืนฐานของการเคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ภายใต้กลไกเจรจาใน
ลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทย 
 ๖. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 ด าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริม
ความมัน่คงของชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และ/หรือ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพื่อ
เสริมความม่ันคงของชาติ (นพช.) มอบหมายและสั่งการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงของชาติ 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                              -๕๙- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) 
   วิสัยทัศน์ “ประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สู่อาเซียนตอนใต้ ” 
    เป้าประสงค์รวม 
  ๑. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน 
  ๒. สร้างมูลค่าเพ่ิมภาคบริการสินค้าภาคเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างโอกาส
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
   ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
   การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.น.จ. 
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 
๔ ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
 ๑. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูปและช่องทาง
การตลาด 

๑.๑ ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิม 
ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมผลผลิต 
   ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการ
ทุกระดับของยาพาราและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน 
  ๑.๔ ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง/ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ 
  ๑.๕ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิม
มูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
  ๑.๖ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายาง 
และผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City 
  ๒. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 
  ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่าง
เป็นระบบ 
  ๒.๒ ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
วัตถุดิบเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
  ๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาสินค้า และบริการให้ด้ารรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 
  ๒.๔ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฮาลาล 
  ๒.๕ เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  ๓.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
  ๓.๒ พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 



                           

 

 

 

                                                             -๖๐- 
 
  ๓.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตตลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัด 
  ๓.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 ๔. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
  ๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  ระบบโลจิสติกส์ และระบบปูองกันและบรรเทา
อุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 
  ๔.๓ พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๔.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(Linkage Industry ) ให้มีความเข้มแข็ง 
  ๔.๕ สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
 วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส “ เศรษฐกิจก้าวหน้า  นราน่าอยู่  สู่สันติสุข ”  
 พันธกิจ  
 ๑. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายได้จาการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 ๓. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต 
เชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
 ๒. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน 
      ๑.๑ พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือขีดความสามารถใน
การแข่งขันดา้นการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ 
      ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพ่ิมศักยภาพแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP  และ SMEs ให้มีขีดความสามรถในการ
บริหารจัดการทั้งการผลิต แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้า
ชายแดนและประชาคมอาเซียน 



                           

 

 

 

                                                          -๖๑- 
 
     ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ
เสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
      ๑.๔ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมโอกาสและขีด
ความสามารถการท างาน 
  ๑.๕ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
      ๒.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ 
สนับสนนุและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืทอดจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และศาสนา 
      ๒.๔ ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่
ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนถิ่น 
  ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
  ๒.๖ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
  ๒.๗ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
      ๓.๑ พัฒนาก าลังภาคประชาชน และองค์กรภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ให้มี
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง
ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓.๒ ส่งเสริมการอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างพ้ืนที่
ความปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
  ๓.๓ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๔ ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                             -๖๒- 
 
แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมครอบคลุมและทรุดโทรม -จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.โดยการ
พัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟูา การพัฒนาแหล่งน้ า 
และระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ 
อปท.  

ปัญหารุกรานที่ดินท ากิน ทรัพยากรปุาไม้ถูกท าลาย
และแหล่งน้ าเน่าเสีย 

-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
วางแผนจัดการระบบปล่อยน้ าเสียและการจัดเตรียม
พ้ืนทีท่ิ้งขยะ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการ
ปลูกปุารักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุง
ทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และความไม่เพียงพอของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

-จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ทางการสาธารณสุข เพ่ือปูองกันโรคติดต่อและโรค
ระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน 

-ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศเพ่ือนบ้าน
และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ 
อาวุธ และยาเสพติด 

-จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ า
ชุมชน หากพบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                          -๖๓- 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-ให้ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม
โดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท.ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและปิดบริการ
เร็ว 

-สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถรองรับ
การจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One  Stop 
Service) การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services 
Inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window 
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▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อย
สินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการ
ขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
-สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
พิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบท าการค้าตามแนว
ชายแดน 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้
ความเข้าใจทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ -ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่ง
สินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็โดยให ้อปท. อ านวย
ความสะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสาน
ให้เอกชนด าเนินการ 
-จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่
การค้าและการลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมีลักษณะ
คล้ายกัน 

-ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง
และสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองรับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 
 
 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล -เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีให้ครอบคลุ่มทุก อปท.เช่น ภาษีโรงเรือน 
ภาษีปูาย เป็นต้น 
-อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า 
(อบจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                          -๖๕- 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/
กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่
อยู่ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
และเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้าน
ภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการ
ด าเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

-พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกันระหว่าง 
อปท.ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว/กิจกรรมท่องเท่ียวเชื่อมโยงกันในจังหวัด
และจังหวัดท่ีอยู่ติดกัน การจัดการความรู้ด้านการท่องเท่ียว การ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวให้มีความยั่งยืนและเกิด
มูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 
-พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
-ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
-จัดเก็บภาษีจากการท่องเท่ียว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความสะดวก
เช่น ปูายชี้ทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้
มาตรฐาน 

-เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรม
การท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และ
โทรทัศน์ 
-จัดท าปูายชี้ทาง/แผนท่ีท่องเท่ียวสองภาษา 
-จัดต้ังศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวด
กวดขันเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 

 



                           

 

 

 

                                                          -๖๖- 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 
-จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
-ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้น
ที่การฟังและพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่อย่าง
จ ากัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบและมี
ความล้าหลัง 

-สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและ
มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

-ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต่อ 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                              -๖๗- 
▪ กลุม่ อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 

1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water 
Supply and Sanitation) 
4) การเฝูาระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for 
Local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 
(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple 
Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

 12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ 
(Accident and Noncommunicable Disease 
Control) 
14) การปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
-วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการ
ตรวจโรค ปูองกันโรค และรักษาโรค 
-ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มี
ความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                           -๖๘- 
 

▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทางอากาศ การ
รุกรานที่ดินท ากิน และการท าลายทรัพยากรปุาไม้ 

-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ.เป็นแม่
ข่ายในการสร้างโรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
-วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
-ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
-จัดการที่ดินท ากิจและแบ่งเขตพ้ืนที่ปุาอุทยานและปุา
สงวนให้มีความชัดเจน 
-ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาปุาและ
อาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 

 
▪ กลุ่ม อปท.ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา รู้เรา” 

-ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักใน
การถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน 
และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
-ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย 
การละเล่นพื้นบ้าน อาหาร และขนมไทย 
-ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 
-จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น 
-จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือจดหมายเหตุ หอสมุด
ท้องถิ่น เพื่อแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
-ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การ
จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 



                           

 

 

 

                                                              -๖๙- 
 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
๑. วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า น าพา
สังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 
๒. พันธกิจ 
 ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผังเมืองรวม
จังหวัด 
 ๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาคม การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ๒.๔ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงานทดแทน 
 ๒.๖ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท านุบ ารุง
ศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒.๗ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 ๓.๑ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบล และผังจังหวัด
ได้มาตรฐาน 
 ๓.๒ ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา 
และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ตลอด
ทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน  สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓.๕ มีระบบการจัดการขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน 
 ๓.๖ ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
 ๓.๗ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                               -๗๐- 
 
๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 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 
 ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ๒.๔ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ๒.๕ ส่งเสริมด้านการการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
 ๒.๖ ส่งเสริมการปูองกัน รักษาควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ๒.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 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 
 ๕.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๕.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 ๕.๔ จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 
 



                           

 

 

 

                                                          -๗๑- 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 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 
 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 

 

 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น    
  เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูสามารถบรรลุตามเปูาหมาย  จึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูไว้ดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน   
                    เช่น ถนน ครูะบายน้ 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 



                           

 

 

 

                                                    -๗๒- 
    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 
    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 



                           

 

 

 

                                                  -๗๓- 
    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 เพื่อสร้าง 
          ความสมานฉันท์  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
    ๔.๖ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ 
          สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
    ๔.๗ รณรงค์  และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของศิลป วัฒนธรรม  
          ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
    ๔.๘ ปรับปรุง และบูรณะ สาธารณะฌาปณสถาน และกูโบร์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
          เรียบร้อย 

 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 รณรงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน รู้บทบาท และหน้าที่ของตนเอง และเกิดความรู้สึก  
         หวงแหนต่อท้องถิ่น และทรัพย์สินของทางราชการ 
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   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. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    ๗.๑ พัฒนา ปรับปรุงระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมที่จะ 
          ปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการระงับอัคคีภัย และการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
    ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือ 
          เครื่องใช้ให้ทันสมัยและเพียงพอ 
    ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 
          เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)   
          การจัดเวรยามท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ 
    ๗.๔ ณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึกของประชาชน ให้มีค่านิยมที่ดีในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          ของบ้านเมือง พร้อมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการ   ในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิดกฎหมาย  
          หรือละเมิดข้อบัญญัติตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. 

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
     - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต  
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   ตามลักษณะภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีพ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าล าคลอง ซึ่งเป็นทางระบายน้ าตามธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ ๒ สาย คือแม่น้ ายะกัง  
และแม่น้ าบางนรา  ไหลผ่านหมู่ที่ ๒,๗ และ๙   ในฤดูเม่ือฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและน้ าปุาจากพ้ืนที่
ใกล้เคียงไหลมารวมกันในปริมาณมาก เพ่ือไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ( หาดนราทัศน์ )  ท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่
และเกิดการช ารุดของถนน , สะพาน  ทุกปี 
 พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ ๑ , ๒, ๓ , ๗ และ ๙    
 ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ในพืน้ที่ต าบลล าภู ยังขาดแคลนไฟฟาูแสงสวา่งสาธารณะ และระบบน้ าประปา 
 พื้นที่เป้าหมาย   ทุกหมู่บ้าน    
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต    จากสภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ต้อง
ประสบภาวะน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ทุกปี  เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดฝั่งทะเลอ่าวไทย ในฤดูฝนท าให้มีน้ าทะเลหนุนและมี
น้ าปุาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงไหลมารวมกันเพื่อลงสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทย 
 แนวทางแก้ไข    
-  เส้นทางการคมนาคมในพ้ืนที่จะต้องท าทางระบายน้ าเพ่ิมขึ้น เพื่อให้น้ าไหลลงสู่แม่น้ าได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
-  การขุดลอกคู คลอง แหล่งน้ าตามธรรมชาติก่อนฤดูฝนเพ่ือขยายทางระบายน้ าให้น้ าไหลได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจะต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  และจัดหาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา การเปลี่ยนแปลงจากวิถีชิวิตชนบทสู่วิถีชีวิตคนเมืองท าให้ความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวลดน้อยลง ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย คนชรา เด็กก าพร้าปัญหายาเสพติด มีมากขึ้น 

พื้นที่เป้าหมาย  ทุกหมู่บ้าน 
กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนและประชาชน 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต    จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท าให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัวลดน้อยลง  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้จากการจัดสรรเงินงบประมาณให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเพ่ือลดปัญหาทางสังคมท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เช่น โครงการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว   โครงการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น 
 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา จากปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่ น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัย พืชผลทางการเกษตร  และเหตุการณ์
ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้   
 พ้ืนที่เปูาหมาย ทุกหมู่บ้าน 
 กลุ่มเปูาหมาย ทุกหมู่บ้าน 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต จากการที่มีภัยต่าง ๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าภูส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ( ท าสวนผลไม้ )  และรับจ้างทั่วไป ในปัจจุบันประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  ( ผลไม้ ) เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการ 
ของผู้บริโภค   ตลาดของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นตลาดในพ้ืนที่ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านราคาสูง 
 ๒. เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้ประชาชนไม่สามารถออกไปประกอบ
อาชีพตามปกติได้ ถึงแม้ราคาของผลผลิตจะสูง (ยางพารา) ท าให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 ๓. ค่าจ้างแรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วจะเห็นว่า  ค่าจ้างแรงงานในพื้นที่มีราคาถูก    
ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิตประจ าวัน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  ท าให้ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบ
อาชีพไป  
 พื้นที่เป้าหมาย  ทุกหมู่บ้าน 
 กลุ่มเป้าหมาย  เกษตรกร , ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง 



                           

 

 

 

                                                        -๗๖- 
 
 ด้านการท่องเที่ยว   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู    มีสถานที่ท่องเที่ยว  ๒ แห่ง   คือ  
๑. พุทธอุทยานเขากง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางปฐมเทศนาที่สวยงามและสูงใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
๒. ลุ่มแม่น้ าบางนรา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง และในพ้ืนที่ยังมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย แต่ในปัจจุบันจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ท าให้
นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาในพ้ืนที่มากเท่าท่ีควร 
 พื้นที่เป้าหมาย  หมู่ที่ ๓ , ๗, ๙  
 กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มอาชีพ  ราษฎรในพื้นที่ 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวและเยี่ยมชมพุทธอุทยานเขากงเพ่ิมมากข้ึน  ถึงแม้นจะยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนในพ้ืนที่
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว และการได้รับความสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนราชการในการพัฒนาพุทธอุทยานเขากงให้เป็นพุทธมณฑลจังหวัด 

 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน     
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา ต าบลล าภูมีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน  ๑๐๖  ครัวเรือน  
 พื้นที่เป้าหมาย  ทุกหมู่บ้านที่มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ความยากจน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 กลุ่มเป้าหมาย  ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ความยากจน ๒๐,๐๐๐ บาท ตามข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๔๘
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  การยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  โดยบูรณาการแผนงาน / โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  เช่น  
โครงการคาราวานแก้จน  การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชน  การส่งเสริมอาชีพต่างๆจะสามารถแก้ไขปัญหา
ความยากจนในพ้ืนที่ได้ 
 ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   ด้านการศึกษา  เยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาในระบบน้อย  
ผู้ปกครองยังขาดความสนใจในการให้การสนับสนุนให้บุตร หลานได้ศึกษาต่อจนจบภาคบังคับ 
 ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ขาดการบูรณาการการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่บุตรหลาน  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชิวิตชนบทสู่วิถีชีวิตคนเมือง 

  พื้นที่เป้าหมาย  ทุกหมู่บ้าน 
  กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนและประชาชน 

   การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต    เยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เนื่องจากทุกองค์กร
ในภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาของ
เยาวชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มากข้ึน 
   แนวทางแก้ไข 
 -  การส่งเสริมการศึกษาสู่เยาวชนทั้งในและนอกระบบ 
 -  การส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
 
  
 



                           

 

 

 

                                                        - ๗๗ – 
 
 

 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่ต าบลล าภูเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าบางนราไหลผ่าน ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ  
ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากในสถานการณ์ความไม่สงบปัจจุบันท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
สูญเสียโอกาสไป  ในส่วนของการเจริญเติบโตของชุมชนเนื่องจากต าบลล าภูมีพ้ืนที่ติดกับตัวเมืองท าให้การขยายตัวของ
ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วอาจท าให้เกิดปัญหาการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสียได้ในอนาคตอันใกล้นี้ 

พื้นที่เป้าหมาย     หมู่ที่  ๑, ๒, ๗ ,๘, ๙,๑๐ และ ๑๑ 
กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในพืน้ที่ 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต การสร้างจิตส านึกในการรว่มกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ จะด าเนินการอย่างถาวรและเป็นรปูธรรม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

                                                   -๗๘- 
 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค )    

(๑)  จุดแข็ง  ( Strength )  
 ๑.๑  มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ 
 ๑.๒  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ( พุทธอุทยานวัดเขากง ) 
 ๑.๓  มีเส้นทางคมนาคมหลายสาย 
 ๑.๔  มีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรอย่างพอเพียง 
 ๑.๕  มีพืชและผลไม้เศรษฐกิจ ( ยางพารา  ลองกอง  มังคุด  เงาะ ) 
 ๑.๖  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย 
 ๑.๗  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๘  มีกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 
 ๑.๙  มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
(๒)  จุดอ่อน ( Weaness ) 
 ๒.๑  ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจ และการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 ๒.๒  ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตนเอง รอภาครัฐช่วยเหลืออย่างเดียว 
 ๒.๓  การสื่อสารระหว่างบุคลากรของรัฐและประชาชนมีอุปสรรค ( ด้านภาษา ) 
 ๒.๔  ขาดน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดในฤดูแล้ง 
 ๒.๕  ขาดการบูรณาการกระหว่างองค์กรในการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 ๒.๖  ความไม่ต่อเนื่องของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒.๗  ไม่มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 ๒.๘  ประชาชนได้รับการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ๒.๙  ประชาชนขาดความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

๒.๑๐ ประสบภัยธรรมชาติทกุปี ( น้ าท่วม ) 
 

 (๓)  โอกาส ( Opportunity )  
 ๓.๑  มีพ้ืนที่ทางการเกษตรที่สมบูรณ์ 
 ๓.๒  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ 
 ๓.๓  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสรมิพ้ืนที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกๆ ด้าน 
 ๓.๔  ในจังหวัดมีสถาบันทางการศึกษาหลากหลาย 
 ๓.๕  รัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการศึกษา  การท างาน 
(๔)  ข้อจ ากัด  ( Threat )  
 ๔.๑  ความไม่สงบในพื้นที่  
 ๔.๒  ราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 ๔.๓  งบประมาณไม่เพียงพอการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงไม่ต่อเนื่อง 
 ๔.๔  ประชาชนไม่มีแหล่งเงินทุน 
 ๔.๕  ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า 
 



                           

 

 

 

 
                                                             -๗๙- 
 

วิสัยทัศน์ (Vision ) และ  พันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision ) 
         “ ต าบลน่าอยู่  วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย  เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า  สู่สังคมสันติสุข ” 
 

          พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (mission) 
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  การสร้างงาน  สร้างอาชีพ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๖. ส่งเสริม  สนับสนุนและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา            
              ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและ 
              ประชาชน 
 ๗. พัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากร และปรับปรุงองค์กรตาม
     หลักการบริหารจัดการที่ดี 

๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
    เหมาะสมตามวัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
 
 
    
 
    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

                                                    



                           

 

 

 

                                                                                                             -๘๓-                                                                   
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ (Vission) ต าบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพยีงก้าวหน้า สู่สังคมสันติสุข 

พันธกิจ (Mission) 
๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ 
๒.ส่งเสรมิและพัฒนางานคณุภาพชีวิตแก่ประชาชน 
๓.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ
๔.ส่งเสรมิและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๖.ส่งเสรมิ สนับสนุน และรักษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๗.พัฒนาความรู้ ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและปรับปรุงองค์กรตามหลักการ 
บริหารจดัการทีด่ ี
๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กก่อนวัยเรยีนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสม 
ตามวัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศกึษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เปูาประสงค์/กลยุทธ์ 
๑.ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน มีระบบการการจราจร ผังต าบลได้
มาตรฐาน 
๒. เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยร่างการแข็งแรง 
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านึกและร่วมกันหวงแหนและเห็นความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ ก่อสร้าง บกุเบิก 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขือ่น 
ระบบระบายน้ า 
๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่ง
น้ า อุปโภค บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบ 
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กบัประชาชน 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 
๒.๔ ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟูทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติดและ
ก าจัดการแพร่ระบาดของ 
๒.๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามยั การออก
ก าลังกาย การกีฬา นันทนาการและการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
๒.๖ ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและผู้น าศาสนามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ขีดความสามารถ มีศักยภาพในงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั
ตลอดจน 

๔. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 
๔.๑ พัฒนาส่งเสริมการตลาด 
การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ
ชุมชนในท้องถิ่น 
๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.๓ ส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

๕. ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ การปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู เฝูาระวังและปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมี
จิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
๕.๓ จัดท าระบบก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล ตลอดจน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

๖.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริม การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
จารีต ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๖.๒ เสริมสร้างท านุ
บ ารุงศาสนา 
๖.๓ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

๗.ด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๗.๑ พัฒนาความรู ้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมแกบุ่คลากร
ในองค์กร 
๗.๒ พัฒนา ปรับปรุง จัดหา 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
๗.๔ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏบิัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 
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วสิัยทัศน์                                
สัยทัศน์ 

ต าบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพยีงก้าวหน้า สู่สังคมสันตสิุข 

พันธกิจ พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
และแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ 
 

 

ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพ
ชีวิตแก่ประชาชน 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันต ิ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน 
สร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนใหไ้ดร้ับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาไวซ้ึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 
 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและ
ปรับปรุงองค์กรตามหลักการบรหิารจัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

แบบ ยท.๐๒ 
๓.๔ แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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                                                                      การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย  
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เปูาประสงค์ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เด็ก คนชรา ผูด้้อยโอกาสทางสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มสีุขภาพอนามัย
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง  

ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตส านึกและ
ร่วมกันหวงแหนและเห็นความส าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารตีปะเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป  

ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ 
บริหารงานขององค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
 

 

ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ด้านการบริหารจดัการและการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
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แนวทางการ
พัฒนา 

บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้ า 

สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า 
อุปโภค บริโภค 

จัดท าผังต าบล พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร 

จัดให้มีไฟฟูาและระบบ 
โทรคมนาคมอย่าง
ทั่วถึง 

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน 
สร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชน 
ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
และสวสัดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

ปูองกัน บ าบัด ฟ้ืนฟูทางด้านร่างกาย และ
จิตใจแก่ผู้ตดิยาเสพตดิและก าจัด 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การออกก าลัง
กาย การกีฬา นันทนาการและการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

ปูองกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแกป่ระชาชนเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและผู้น าศาสนามีบทบาท
และมสี่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีขีดความสามารถ มีศักยภาพในงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ) 

พัฒนาส่งเสรมิการตลาด การค้า การลงทุน 
และเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น 

พัฒนาและส่งเสรมิให้ประชาชน 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
อนุรักษ ์

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิต 
ส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสยี 

ส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารตี ประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เสรมิสร้างท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

พัฒนา ปรับปรุง จัดหา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานท่ีในการปฏิบตัิงาน 

ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บรกิาร 
ที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและสร้างทัศนคต ิ
ที่ดีต่อการปฏบิัติงานเพ่ือ 
การบริการประชาชน 



                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 



                           

 

 

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

           อาศัยอ านาจตามความในหมวด ๘ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จ านวน ๒ คน 
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     จ านวน ๒ คน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน ๒ คน 
(๔) ปลัด (อบจ.)/เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕) หัวหน้าส านักงานปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
๑. ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด คณะกรรมการฯ จะต้องท ากรอบและวางแนวทางการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปี  

ละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยาย หรือยุติด าเนินการ 

๓. คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

๔. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือปฏิบัติตามกรอบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการาอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและอ านาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
     แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

                                     (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐๒) 
                                ********************************** 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๐ ๖ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

๒๕ ๑๖ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

๖๕ ๔๓ 

๓.๑ วิสัยทัศน์ 
 

(๕) ๔ 

๓.๒ พันธกิจ 
 

(๕) ๓ 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

(๑๐) ๗ 

๓.๔ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

(๕) ๓ 

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

(๑๕) ๑๐ 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

(๑๐) ๗ 

๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 

(๑๕) ๙ 

รวม 
 

๑๐๐ ๖๕ 

 
 
หมายเหตุ: ข้อมูลจาการตอบแบบประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จากประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าภู จ านวน ๕๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติ 
ที่ส าคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุ 
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด  

๑๐ 
(๓) 
 
 

(๓) 
 

(๒) 
 

(๒) 

๖ 
๒ 
 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็น 
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ 
หรือ จปฐ. 
    -ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
    -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ 
จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    -มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
     -ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

๒๕ 
 
 
 

๔ 
 

(๒) 
(๒) 
 
 

๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 
 

๕ 
(๒) 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 

๒ 
 

๑ 
๑ 
 
 

๓ 
๒ 
 
 

๑ 
 
 

๔ 
๑ 
 
 
 

 
 



                           

 

 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

     -มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ 
ของ อปท. 
    -การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    -มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
     -มีการประมวลปัญหาและความต้ องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาและความต้องการ 
    -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 
    -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

(๓) 
 

๕ 
 

(๓) 
(๒) 
 

๖ 
 

(๒) 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

๓ 
 

๓ 
 

๒ 
๑ 

๔ 

๑ 

๑ 

๒ 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็น 

หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
    -จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
    -มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

๖๕ 
๕ 
 
 

(๓) 
 

(๒) 

๔๓ 
๔ 
 
 

๒ 
 

๒ 

๓.๒ พันธกิจ  
    -แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
    -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

๕ 
(๓) 
 

(๒) 

๓ 
๒ 
 

๑ 
 
 
 
 
 
 



                           

 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 
เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที ่
     -ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     -ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหาศักยภาพของ อปท. 
    -มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
 

(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
 
 

 

๗ 
 

๓ 
๓ 
 

๑ 
 

๓.๔ เปูาประสงค ์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
     -มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
     -มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี  
 

 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๓ 
๒ 
๑ 

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า 
เ ปู า ห ม า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
 ตัวชี้วัด 

     -มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค ์
    -สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

๑๐ 
๖ 
๓ 
 

๓ 
๓ . ๕  ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ ค่ า
เ ปู า ห ม า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

 ค่าเปูาหมาย 
    -แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้าน 
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๔ 
๒ 
๒ 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
    -กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่
การบรรลุเปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
    -มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ 

๑๐ 
 
 
 

(๕) 
 
 

(๕) 

๗ 
 
 
 

๔ 
 
 

๓ 

 
 



                           

 

 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 

     -มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน 
    -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
    -การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง 
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 
     -โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเปูาประสงค์ 
    -มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 
    -มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา 

๑๕ 
(๘) 
(๒) 
 

(๓) 
(๓) 
(๗) 
 

(๓) 
 

(๒) 
(๒) 

 

๙ 
๔ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๕ 
 

๒ 
 

๒ 
๑ 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๖๕ 
 
หมายเหตุ: ๑. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
             ๒. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้

ส าหรับตรวจสอบ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


