ประกาศองคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
****************************************
ดวยองคการบริหารสวน
ตําบลฆอเลาะ ไดจัด ทํา แผนพัฒนา ทองถิ่นสี่ ป (พ.ศ. 2561-2564)ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559โดย
ผูบริหารทองถิ่นได นํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)เสนอตอสภาองคการบริหารสวน ตําบลฆอเลาะ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและสภาองคการบริหารสวน ตําบลฆอเลาะ มีมติ เห็นชอบเรียบรอยแลวเมื่อคราวการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559วันที่ 31ตุลาคม2559 แลวนั้น
อาศัยความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัด ทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 17 (4)องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ จึงขอประกาศใชแผนพัฒนา ทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564)และปดประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

31ตุลาคม2559
ร.ต.ต

นายก

(มะยูโซะ มือเยาะ)
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ

.......................................................ปลัด

...............................................หน.สวน
...............................................ผูรับผิดชอบ
...............................................พิมพ/ทาน

คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559ไดยกเลิก “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามป”โดยใหจัดทํา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” แทน โดยใหเริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ. 2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปฉบับแรกเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนตนไป
“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
องคการบริหารสวนตําบล
ฆอเลาะ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒน าทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้ จะ ไดใช เปนแนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําป และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ อยางมีประสิทธิภาพตอไป
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ

สวนที่ 1

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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สวนที่ 1
1. ดานกายภาพ

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ

1.1 ที่ตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส หางจากที่วาการอําเภอ
แวง ประมาณ 1 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดประมาณ 72 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,220 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ เปนตําบลหนึ่งใน 6 ตําบล ของอําเภอแวง มีเนื้อที่ประมาณ
32,246.875ไร หรือ (51.595 ตร.ก.ม.)
มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลกายูคละ อ.แวง จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต ติดตอกับตําบลโละจูด อ.แวง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดตอกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลแวงและตําบลแมดง อ.แวง จังหวัดนราธิวาส

1.3 ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ทางทิศตะวันตกของตําบลเปนภูเขาลาด
เอียงมาทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนที่ราบลุมเปนที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม

2. ดานการเมืองการปกครอง
รายชื่อกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ สารวัตรกํานัน แพทย
ประจําตําบล ตําบลฆอเลาะ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
หมูที่
หมายเหตุ
1.
4
นายมะซูเด็ง อูมา
กํานันตําบลฆอเลาะ
2.
1
นายอดิศักดิ์ สะแปอิง
สารวัตรกํานัน
3.
7
นายสมพงค มังคลาทัศน
สารวัตรกํานัน
4.
2
นายเปายี เจะกา
แพทยประจําตําบล
5.
4
นายยัมดีล มามะ
ผช.ผญบ.ปค.
6.
4
นายบุญยามี ยูโซะ
ผช.ผญบ.ปค.
7.
4
นายยูโซะ มาหะมะ
ผรส.
8.
4
นายมะสูเด็งอูมา
ผรส.
9.
4
นายซุลฮัยดี อับดุลเลาะ
ผรส.
10.
4
นายอับดุลอารีฟ หะมิ
ผรส.
11.
4
นายนาซือรี อับดุลเลาะ
ผรส.
12.
1
นายอาซมัน สะแปอิง
ผูใหญบาน
13.
1
นายวานิ ตาเยะ
ผช.ผญบ.ปค.
14.
1
นายอาซิ อาลี
ผช.ผญบ.ปค.
15.
1
นายมะซอตา ยูโซะ
ผรส.
16.
1
นายดูสตี บินยูโซะ
ผรส.
17.
1
นายอาดือนัน มูหํามัดนอ
ผรส.
18.
1
นายมะนาอิง อับดุลเลาะ
ผรส.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

นายนุเด็ง มามะ
นายมูฮําหมัดนอร มะยา
นายวศิน กะรุโน
นายแวสะมะแอ แวมูซอ
นายซัยยูตี ยะพา
นายมะซูกี โวะ
นายอันวา มะสา
นายมะรอซาลี มะนอ
นายมะตอเฮ มามะ
นายสุกรีแวยิบ
นายสุใฮมิงสะมะแอ
นายอาหะมะสาและ
นายอนุสรณ สะแปอิง
นายซูวัน
ยูโซะ
นายมารุต เชาวลิต
นายอีลียัส ยาลี
นางสาววันนิดา เห็ม
นายประสิทธิ์ ทองออน
นายพร กระแสสินธุ
นายมหามะนายิ ยะปา
นายประพันธ สีทอง
นายสุข เกษมสุข
นายสําราญ ยั่งยืน
นายฮาเร็ส สามามุง
นายอุสมาน ยูโซะ
นายซูลกิฟลี มาหามะ
นายวีรพงค บุญรักษ
นายซูดิง รือเสาะ
นายการิม ดารามานะ
นายสมบูรณ รัตนกาญจน
นายแวยัมสารี แวสะมะแอ
นายซานูซี มือลี
นายมะรอป อับดุลรอซิด
นายมาเละ ดารามานะ
นายขจรศักดิ์ วองไว
นายอิสมะแอ มะเย็ง
นายมะสากี สามะนุง
นายนัฟอัต แวอาลี
นายสุหัยมี มือเยาะ
นายสุใหมี มะ
นายดีละห ดารามานะ

ผรส.
ผูใหญบาน
ผช.ผญบ.ปค.
ผช.ผญบ.ปค.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผูใหญบาน
ผช.ผญบ.ปค.
ผช.ผญบ.ปค.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผูใหญบาน
ผช.ผญบ.ปค.
ผช.ผญบ.ปค.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผูใหญบาน
ผช.ผญบ.ปค.
ผช.ผญบ.ปค.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผูใหญบาน
ผช.ผญบ.ปค.
ผช.ผญบ.ปค.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.
ผรส.

รายชื่อคณะผูบริหารและสมาชิกสภา

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
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องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ-สกุล
ร.ต.ต.มะยูโซะ มือเยาะ
นายวัลลภ
วองไว
นายฆอเลาะแจะแม
นางสาวรุจิรา วุฒิศาสตร
นายอารงคดือราแม
นายมะนาวีมูซอ
นายชรินทร พูลเพิ่ม
นายนิพันธ แวยูโซะ
นายมะกอรีดอรอแม
นางสาวอาซีดา โวะ
นายรุสลีมะเกะตา
นายมหามัดอาซรี อุสมาน
นายอุสมาน
เจะโซะ
นายเอ็มซอรีอับดุลเลาะ
นายอาซวันมะนอ
นางสาวศรีวะรี ศรีแกน
นายมาหามะอัฏหามะ
นางสุทิศา ขวัญทอง
นายดิ
ซอและ

ตําแหนง
นายก อบต.
รองนายก อบต. คนที่1
รองนายก อบต. คนที่2
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 6
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 7

หมายเหตุ

3. ประชากร

จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน

จํานวนหมูบานในเขต องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ทั้ง 7 หมูบาน

3.1จํานวนประชากร จํานวนประชากรทั้งสิ้น 7,002 คน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อบาน
บานบางขุด
บานกะนูดง
บานจะมาแกะ
บานกีแยมัส
บานผานศึก
บานตําเสา
บานไอรปาเซ

จํานวน /หลังคาเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

261
159
447
104
351
313
172

508
253
870
286
411
815
413

517
240
877
262
388
796
366

1025
493
1,747
548
799
1,611
779

3,446

7,002

ทั้งตําบล
1,556
3,552
รวม
ขอมูล**จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองณ เดือน กันยายน 2559
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4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษาจํานวน

แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน
แหง
1. ศูนยเด็กเล็กบานตําเสา
จํานวนเด็ก
89
คน(อบต.จัดตั้งเอง)
2. ศูนยเด็กเล็กบานกีแยมัสจํานวนเด็ก
59 คน (ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน)
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน
๗
แหง
3
2

4.1.1ขอมูลจํานวนนักเรียนณ 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียน

อนุบาล
(คน)

บานจะมาแกะ
บานบางขุด
บานตําเสา
รวม

63
27
56
146

ป.1
(คน)
51
19
36
106

ป.2
(คน)
49
22
33
103

ป.3
(คน)
42
21
37
104

จํานวน นักเรียน
ป.4
ป.5
(คน)
(คน)

ป.6
(คน)

รวมทั้งสิ้น
(คน)

82

66

675

30
19
22
71

33
8
41

35
10
21

หมายเหตุ

303
126
246

5. การบริการดานพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม

การคมนาคมของตําบลฆอเลาะใชเสนทางคมนาคมทางบกเปนหลัก โดย มีถนนลาดยางติดตอถึงที่วาการอําเภอ
ถนนในหมูบานสวนใหญเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

5.2 การโทรคมนาคม

-

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข (เอกชน)
ตูโทรศัพทสาธารณะ

จํานวน
จํานวน
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แหง
ตู

5.3 การไฟฟา

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน และประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช
ประมาณรอยละ 95% แตตองการขยายไฟฟาเพิ่มทุกหมูบาน

6. สภาพทางเศรษฐกิจ
6.1 อาชีพ

ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนยาง ทําสวนผลไม เชน
ลองกอง เงาะ ทุเรียน ขาวโพด และพืชผักตาง ๆ สวนการเลี้ยงสัตวไวใชงานและบริโภคเอง เชน โค กระบือ เปด ไก และปลา
น้ําจืด เปนตน

6.2หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
- ปมน้ํามันจํานวน
- รานขายของชํา
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ธนาคาร

จํานวน22
จํานวนจํานวน-

14

แหง
แหง
แหง

แหง (ปมหลอดแกว)
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7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น ( ดานการเกษตรและแหลงน้ํา )
7.1 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(1) จํานวนบุคลากร

จํานวน 48 คน

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20 คน
ตําแหนงในสวนการคลังจํานวน
7
คน
ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน
ตําแหนงในสวนการศึกษา จํานวน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานสวนตําบล)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน

1

8 คน
13คน

คน

คน
1๓ คน
34 คน

7.2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1) การรวมกลุมของประชาชน

จํานวนกลุมทุกประเภท
จํานวน 15 กลุม แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพ
จํานวน
- กลุมออมทรัพย (เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต)
จํานวน
- กลุมอื่นๆ (กองทุนหมูบานฯ)
จํานวน

6
2
7

กลุม
กลุม
กลุม

(2) จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล)
2.1 พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ อยูหางจากที่วาการอําเภอแวง ประมาณ
1 กิโลเมตร ทําใหการคมนาคมสะดวก เหมาะแกการสงเสริมการลงทุนและพัฒนา

ในดานตาง ๆ
2.2 มีพื้นที่เปนที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก ทําสวนผลไม

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- วัด/สํานักสงฆ
- มัสยิด

จํานวน
จํานวน

8.2.1 รายละเอียดขอมูลมัสยิดในตําบลฆอเลาะ
1. มัสยิดอูมูนียะห หมูท1ี่ บานบางขุดต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายซิวตี
สะแม ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายสะมาแอ ดือราแม ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายมนัส
ดารามานะ ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายเยาวซี
การียา ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายมาหายู
ยูโซะ ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายวนเดช
ดือราแม ตําแหนง กรรมการ
1.7 นายดอหะ
ปูโยะ ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายนิมะ
นิและ ตําแหนง กรรมการ

6

แหง
แหง
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1.9 นายอาซี
1.10 นายซอตา

อาลี ตําแหนง กรรมการ
ยูโซะ ตําแหนง กรรมการ

2. มัสยิดซอลาตุลเราะหมะห หมูท2ี่ บานกะดูนงต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายแวอาซิค แวมูซอ ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายดาโอะ มามะ ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายบือราเฮง อาแว ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายแวสะมะแอ แวมูซอ ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายอิบรอเฮม มะยิ ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายเจะสือกรี สาแลแม ตําแหนง กรรมการ
1.7 นายมะนอร ดอเลาะ ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายอับดุลฮาเล็ม สาและ ตําแหนง กรรมการ
1.9 นายนูยี อาแซ ตําแหนง กรรมการ
1.10 นายเจะมูซอ อูมา ตําแหนง กรรมการ
1.11 นายอายิ ยายอ ตําแหนง กรรมการ
1.12 นายมามะ โวะ ตําแหนง กรรมการ
1.13 นายเจโซะ หะยีเจะโซ
1.14 นายมหามัดรอหลี ดาโอะ
1.15 นายอาหะมะ ยูโซะ ตําแหนง กรรมการ

ตําแหนง กรรมการ
ตําแหนง กรรมการ

3. มัสยิดอันนูร หมูที่3 บานจะมาแกะต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายซูไฮมี
สะแม ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายมุสตอปา
สแลแม ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายอุสมาน
ยะโกะ ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายยะปาร
อาแว ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายดาฮะ
ยะปา ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายรอพี
ยะโกะ ตําแหนง กรรมการ
1.7 นายอาลียะห เห็ม ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายลาเตะ
กาเดร ตําแหนง กรรมการ
1.9 นายอุสมาน
มะกะตา ตําแหนง กรรมการ
1.10 นายมุสตอฟา แสลแม ตําแหนง กรรมการ
1.11 นายวานิ
ตาเยะ ตําแหนง กรรมการ
1.12 นายดาโอะ
ลาเตะ ตําแหนง กรรมการ
1.13 นายมะหะมะ อาแซ ตําแหนง กรรมการ
1.14 นายมามะ
เจะเมาะ ตําแหนง กรรมการ
1.15 นายสาและ
ยะโกะ ตําแหนง กรรมการ

4. มัสยิดดีนียะห หมูที่4 บานกีแยมัสต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายมะแซซูดิง ดือราโอะ ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายรอแม
หะมะ ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายอับดุลอาซิม หะยีอามะ ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายยา
มามะ ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายอุสแม
เจะอูมา ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายอาหะมัดนารอยี อับดุลเลาะ ตําแหนง กรรมการ
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1.7 นายมะนอร
เจะมะ ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายอิสมะแอ ดือรอนิง ตําแหนง กรรมการ
1.9 นายมาหามะ
มือเยาะ ตําแหนง กรรมการ
1.10 นายมะซูดิง มะเย็ง ตําแหนง กรรมการ
1.11 นายเจะปอ
ยูโซะ ตําแหนง กรรมการ
1.12 นายเจะอารง รอนิง ตําแหนง กรรมการ
1.13 นายสะแอบณ อับดุลเลาะ ตําแหนง กรรมการ
1.14 นาย เปาะอาเดะ หะยีบือซา ตําแหนง กรรมการ
1.15 นายมาหะมะ
อับดุลเลาะ ตําแหนง กรรมการ
5. มัสยิดอัตตัรกียะห หมูท5ี่ บานผานศึกต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายอับดุลเลาะ บอซู ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายมาหามุ อาแวกามารูดิง ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายมะยาซิง อูเซ็ง ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายยะปา
อาแวกือจิ ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายอับฮามิ ยายอ ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายสุไหมี
นาแว ตําแหนง กรรมการ
1.7 นายมะนอ ดือราแม ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายยูโซะ
บินมะ ตําแหนง กรรมการ
1.9 นายมะเย็ง
ดอเลาะ ตําแหนง กรรมการ
1.10 นายมานัส
แลเดาะ ตําแหนง กรรมการ
1.11 นายสูเด็ง ดือราแม ตําแหนง กรรมการ
1.12 นายสะมะแอ นาแว ตําแหนง กรรมการ
1.13 นายมะยูโซะะ สามานุง ตําแหนง กรรมการ
อูเซ็ง ตําแหนง กรรมการ
1.14 นายยาซีน

6. มัสยิดนูรอูบูดียะห หมูท6ี่ บานตําเสาต.ฆอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส

รายชื่อคณะกรรมการมัสยิด
1.1 นายอับดุลเลาะ
ยะกี ตําแหนง อีหมาม
1.2 นายอิสมะแอ
เจะอาแซ ตําแหนง คอเต็บ
1.3 นายมุกตา
มะเซ็ง ตําแหนง บิหลั่น
1.4 นายอับดุลกอเด นาแว ตําแหนง กรรมการ
1.5 นายมุกตา
มะเซ็ง ตําแหนง กรรมการ
1.6 นายมามัด
มะดาโอะ ตําแหนง กรรมการ
1.7 นายเจะอามิ
ดือราแม ตําแหนง กรรมการ
1.8 นายปาสมี
หะยีสะแม ตําแหนง กรรมการ
1.9 นายอับดุลเลาะ มะ ตําแหนง กรรมการ
1.10 นายมะยิ
แมเราะ ตําแหนง กรรมการ
1.11 นายยา
อูเซ็ง ตําแหนง กรรมการ
1.12 นายอาลี
มะ ตําแหนง กรรมการ
1.13 นายวิเชียร เจะอามะ ตําแหนง กรรมการ
1.14 นายมูฮํามัดสกรี ดาโอะ ตําแหนง กรรมการ
1.15 นายคอเลาะ
ดอเลาะ ตําแหนง กรรมการ

8.3 สาธารณสุข
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- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง
- สถานีอนามัยประจําตําบล

จํานวน

2

จํานวน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตําเสา หมูที่ 6 บานตําเสา
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบางขุด หมูที่ 7 บานไอปารเซ
- รานขายยาแผนปจจุบัน
จํานวน แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ
100 %

แหง
แหง

8.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

- กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 446 หมูที่ 5 บานผานศึก ตําบลฆอเลาะ อําเภอแวง
จังหวัดนราธิวาส

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา ลําหวย
- บึง หนองและอื่นๆ

9.2แหลงน้ําที่สรางขึ้น

- ฝายกั้นน้ํา
- บอน้ําตื้น
-บอโยก
-อื่น ๆ (สระน้ําสาธารณะ)

จํานวน
จํานวน

4
4

แหง
แหง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
320
9
1

แหง
แหง
แหง
แหง

10. ขอมูลอื่น ๆ

5.1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ในปจจุบันยังไมมีการคนพบทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอการอุตสาหกรรมแตอยางใด
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน
1 รุน 26 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
1 รุน 17 คน

สวนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

สวนที่ 3

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-16สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ อบต. มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงเนน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของ
ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) สรุปยอได
ดังนี้
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป 2560 เปนตนไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคต
ที่พึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนด
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนด
ยุทธศาสตรชาติ ในระยะยาวเพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและ
มีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน
ในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ คติพจนประจําชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” เพื่อใหประเทศมี
ขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรมซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอ
จากนี้ไปจะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก
1.ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตรสรุปไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงมีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพ
ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทยกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ

- 17 1. การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอรรัปชั่นสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
4. การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
5. การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
7. การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอัน
ไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ
1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อมั่นการสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับ
ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการโดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอําชีพที่เขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคา
และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น

-18- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเที่ยวและพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเปนตน
3. การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆเพิ่มบทบาทของไทย
ในองคกรระหวางประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวที่มั่นคง
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคมเพื่อเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ
(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงดานน้ํารวมทั้งมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุง
สูการเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ

-19(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญอาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4)การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลประกอบดวย
1) ยุทธศาสตรหลัก
1.1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
1.3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
1.4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
1.5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
1.6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1.7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง
1.8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่ง
คงและยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
1.9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
2) การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได
กําหนดประเด็นที่ดําเนินการ 17 เรื่อง ประกอบดวย
2.1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท

- 202.2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2.3)การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
2.4)การปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
2.5)การจัดการปญหาที่ดินทํากิน
2.6)การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
2.7)การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
2.8)การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2.9)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.10)การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
2.11)การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
2.12)การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.13)การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
2.14)การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
2.15)การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.16)การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
2.17) การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของ อบต. มีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)ไดสิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการดําเนินการและยังไม
ประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12เอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.แวง มีความสอดคลองกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อบต.แวง จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใหเหมาะสมกับสภาวการณของ
อบต.แวง ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่12 มีรายละเอียดดังนี้
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่
12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” ของประเทศการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของ
ประเทศ (Country Strategic Positioning)เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติที่คสช. ไดจัดทําขึ้นประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and
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สรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1.การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per
Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท(9,325 ดอลลารสรอ.) และ
301,199 บาท (8,859 ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา
รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ
ที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)
2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3.การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5.การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใสเปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1.การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัยดานโครงสรางพื้นฐานและดานการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใช
ประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรู
และสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยีเรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิตเพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆเพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศ
และตางประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศพัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองขยายขีด
ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเชนอุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน
และอุตสาหกรรมระบบรางเปนตนเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
1.5 การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปนสินคา
เกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลงสูระดับที่
จําเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพ
พื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งสงเสริมการ
รวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณหางหุนสวนและ
บริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ําใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยงตลอดจนสงเสริมและเรงขยาย
ผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
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โครงขายทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศเรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ทองเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับนานาชาติรวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต /วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้ง
ระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศและเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัว
ดานการคาการลงทุนเชนโลจิสติกสและพลังงานรวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเชนลดอุปสรรคการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตนสงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการ
ผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกสเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวก
ทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญา
และการเรียนรูมุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรคการลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยการ
จัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศบริษัทการคาระหวางประเทศรวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการเพื่อสังคม
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยชวงวัยเด็ก ตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียนวัยรุน ใหมีทักษะการเรียนรู
ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุ ใหมีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณมีรายไดในการดํารงชีวิตมีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ
ทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแตกระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือก
ใหไดคนดีคนเกงรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโ ดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้ง
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ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู
2.3 การพัฒนาดานสุขภาพโดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรและสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย
โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการ
ดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3.1การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริงเรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กับพื้นที่สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตรลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต
3.2การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจกโดย
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและ
กระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค
กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยูพัฒนาโครงการที่อยูอาศัย
แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
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โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
3.3การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทํากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน
พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ .ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสราง
กระบวนการมีสวนรวมรวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรมเชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางภาษีมรดกและ
ภาษีสิ่งแวดลอมเปนตน
3.4การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชนกฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเปนตน
4.การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมืองทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบ
คมนาคมขนสงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานมีคุณภาพ
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา
4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบานสงเสริมและ
เรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศทั้งดานการคาการลงทุนและการบริการโดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics)
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ดานอํานวยความสะดวกทางการคาขนสงและโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง
4.3การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบานรวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวและการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพิ่มพื้นที่ปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
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เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสมและกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรนาจัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพื้นที่เชนคณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูใชนาคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชนคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต
บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชนการปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคาเปนตน
5.3 การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียวสงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Supply
Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยเพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชนเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรกโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤตสรางรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเนนการแปรรูปเปนพลังงานสรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการที่ยั่งยืนโดยใหความรูแกประชาชนและการบังคับใชกฎหมาย
5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดนการเคลื่อนยายแรงงานการบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกัน
น้ําทวมวางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝงพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติและการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยใหมีชองทางให
ทุกภาคสวนสามารถเขาถึงเขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชนขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อจัดจางโครงการของทางราชการขอมูลการประมูลโครงการผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรมเชนคดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัยฯลฯ
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
6.3การสรางรูปแบบการพัฒนาอปท. ใหเหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.4 การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสรางผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและนาเชื่อถือสามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมากและเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
1. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.25582577) ขณะนี้รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติขึ้นมาเพื่อยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนได
กําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) ไววา “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปน
คติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 6
ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกัน
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติที่กลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาขอยุทธศาสตร
ชาติสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่กําหนดแผนและยุทธศาสตรใน
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ระดับตางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 6 ดานที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2564)เปนสําคัญ
1.2 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟู
และดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ
สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเปนฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลอง
กับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพื่อสรางสุขภาวะที่ดี
การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสให
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม อาทิ การสราง
โอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู
การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางทั้งหวง
โซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิตและ
บริการที่เปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และ
เศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะ
ภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ
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ทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน
ทั้งนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยง
การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสราง
ศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
อํานวยความสะดวกตอการคา การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการ
สนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ 5 ซึ่งเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว
4) ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
มุงอนุรักษฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใต
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
ลดการใชพลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการแกไขปญหาดานความมั่นคง (5)
สรางความเชื่อมั่นและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน
ของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (6) เสริมสรางความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนด
แนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน
และความมั่นคงระหวางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ให
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความมั่นคง
-306) ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส ( EGovernment) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถิ่น
ใหเอื้อตอการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป
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7) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงเนน
การพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
การผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสทั้งในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปน
หลัก
๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ทั้งดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุงให
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ ทั้งการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น เสริมสรางสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปญญา เพื่อเปนรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแกไขปญหาและ
ยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการ
ระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษ
หนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูงในอนาคต
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กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวของ เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสราง
ฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่และสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชน
อยางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาค (3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย
10) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
กําหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือ
กันระหวางประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลกาดําเนินงานตามขอผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
การประมง การคามนุษย และอื่นๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก เปนตน การ
เตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป
2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับ
และสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง
ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การ
ใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในเอเชีย
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1แผนพัฒนาภาคใต
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การเสริมสรางความเขมแข็งภาคการผลิตหลักใหเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องยั่งยืนโดย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินคาอาหาร พัฒนาการ
ทองเที่ยว
2. ขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหลงสรางรายไดและการจางงานใหแก
ภาคโดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตครอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการคมนาคมขนสงทาง
ทะเล
3. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันที่ดีเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการพัฒนาโดย
การพัฒนาความรู คุณธรรม และสุขภาวะการสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนจน คนดอยโอกาส ให
สามารถพึ่งตนเองไดการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและเพิ่มโอกาสดานอาชีพและรายได
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4. และการอํานวยความเปนธรรมและสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยงเพื่อแกปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
5. เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางเขมแข็งของชุมชนสูการพึ่งตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพิ่มโอกาสการมีรายไดจาก
ทรัพยากรในทองถิ่นและสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพื่อสรางสันติสุขโดยเฉพาะการใช
กระบวนการชุมชนเขมแข็งแกไขปญหายาเสพติด
6. ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศนอยาง
ยั่งยืน โดยฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลเชิงนิเวศน สรางความอุดมสมบูรณ
ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนฐานการผลิตอยางยั่งยืนและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดาน
คุณภาพชีวิต
1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 2564
(สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส)
วิสัยทัศน
“เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน อยางยั่งยืน”
เมืองยางพารา ในป 2564 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนจะเปนแหลงผลิตยางพาราที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของภาค มีนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ( RubberCity)โดยสงเสริมการวิจัยเพื่อ
คิดคนนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางพาราและไมยางพาราใหเปนผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน ตอบสนองความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถเพิ่มมูลคาและรายได
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนใหกับกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนศูนยกลางการซื้อ – ขาย และ
ตลาดกลางยางพาราในการอางอิงการซื้อขายยางพาราของประเทศ
การคาชายแดน เปนเมืองชายแดนที่มีมูลคาการคาชายแดนสูงสุดของประเทศโดยใช
ศักยภาพของพื้นที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
ดานชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้ง 9 ดาน ที่มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
สามารถรองรับการขนสงและการคาทั้งภายในประเทศและอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเพื่อเพิ่มการลงทุน
ในพื้นที่ เกิดการจางงาน สรางรายได และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
การทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นป 2564 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ และมีเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวภายใน
อนุภาคและอาเซียน การบริหารจัดการ การทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบประชาสัมพันธผานสื่อ
สังคม (Socail Network) ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกสามารถเขาถึงขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวมีการ
บริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล รวมทั้งสินคาและบริการที่เปนอัตลักษณไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสากล
เปาประสงครวม
“ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (
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GRP) มีมูลคาเพิ่มขึ้น”

ตัวชี้วัด/เปาหมายรวม 4 ป
“อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 7

”

ขอมูลคาฐาน
“อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดเฉลี่ย ป 2555 - 2557
รอยละ -0.5
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2 พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่
และเชื่อมโยงสูอาเซียน
1.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินคาและบริการที่เปนอัตลักษณของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน ใหผานการับรองมาตรฐาน เชน อย. มผช. GMP HACCP HALAL เปน
ตน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.4 สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 สิ่งเสริมการคา การลงทุน พัฒนาโครงขายคมนาคม/ระบบโลจิสติกส อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และวางระบบปองกันสาธารณภัย
กลยุทธ
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส ระบบปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การแกไขปญหาภัยแลง (แหลงน้ําเพื่ออุปโภคแลบริโภค) เพื่อรองรับ
การพัฒนา
2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณดานและเมืองชายแดน
เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับการขยายทางเศรษฐกิจ
2.3 วางระบบปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศนใหเกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา
2.4 สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
(Linkage Industry) ทุกสาขาการผลิต ใหมีความเขมแข็งเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
2.5 สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานและสรางมูลคาเพิ่ม
2.6 เสริมสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให
การแขงขัน
2.7 สนับสนุนลดการใชพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต
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ยางพารา และการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร
กลยุทธ
3.1 สงเสริมการบริหารจัดการ และเพิ่มความรูแกเกษตรกร ผูประกอบการเพิ่มเพิ่ม
ผลผลิตสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ เครื่องมือ องคความรู ใหสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการการแปร
รูปผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา
3.2 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย เกษตรกรชาวสวนยาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสนับสนุนใหดําเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุม เกษตรแปลง
ใหญเปนอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
3.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา คิดคนนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่ม
มูลคายางและผลิตภัณฑยาง
3.4 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลงทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มมูลคายางผลิตภัณฑยาง และสนับสนุนเมืองยาง (Rubbet City)
3.5 สงเสริมชองทางการตลาด และการจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับยางพารา
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขที่ยั่งยืน”
เศรษฐกิจมั่นคง
1. ฐานการผลิตการเกษตรมีความเขมแข็งและยั่งยืน
2. ความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชิงวัฒนธรรมและ
ศาสนา เชิงสันทนาการและกีฬา
3. เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. รายไดตอหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้น และทั่วถึงเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
5. คุณภาพของแรงงานผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ความพรอมในการ
สรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได
การคาเฟองฟู
1. เมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ
2. การคาชายแดนทั้ง 3 ดาน มีมาตรฐานระดับสากล และเติบโตอยางตอเนื่อง
3. ธุรกิจเมืองชายแดนเติบโตอยางมีคุณภาพ
4. มีระบบบริการที่มีมาตรฐานการคาชายแดน การคมนาคม การขนสงและโลจิ
สติกสเชื่อมโยงอยางเปนระบบครบวงจร
5. โครงสรางพื้นฐานเอื้อตอการคา และการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองที่นาลงทุน
ในระดับประเทศและนานาชาติ
6. เกิดธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม และวิสาหกิจชุมชนทั่วทุก
พื้นที่ของจังหวัดที่เชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียน
ในจังหวัด
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นรานาอยู
1. ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องกาวทันความ
เปลี่ยนแปลง และคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงามของนราธิวาส
2. เมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล
3. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดน และพัฒนาโดยใช
พื้นที่เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ใหเกิดความยั่งยืนดวยกลไก
ประชารัฐ
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดี พึ่งตนเองไดและยึดวิถีแหง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต
5. ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไมมีภัยพิบัติ และเปนเมือง
สิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
มุงสูสันติสุขที่ยั่งยืน
1. หมูบานเขมแข็ง จัดการตนเองใหมีความปลอดภัย สงบเรียบรอยและมีความ
มั่นคงในพื้นที่
2. ประชาชนมีความเขมแข็ง ปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน
และภาคภูมิใจในพื้นที่
3. ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพื้นที่อยาง
เปนระบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู
รวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
5. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวย
คุณภาพของบุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่น
ไววางใจจากประชาชน
พันธกิจ
1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจภาคการเกษตร การคา การลงทุน
การบริการ การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแส
โลกาภิวัตน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม
3. เสริมสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
กลยุทธ 8 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเที่ยว การคา และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. พัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และ
ผูประกอบการใหมมีความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได
3. พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการคา และการสงออก
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา
3. เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรม
เพิ่มมูลคา ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธปลายทาง
1. สรางงาน สรางอาชีพ แกประชาชนจากฐานเกษตร ทองเที่ยว และการ
บริการ เนนการกระจายรายไดเปนไปอยางทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
2. ยกระดับคุณภาพการสรางสรรคเศรษฐกิจเพิ่มคาจากฐานของการกีฬา
นันทนาการ และการบริการ
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง
กลยุทธ 7 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุนใหม
และวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธกลางทาง
1. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวาง
ประเทศ ที่มีความพรอมมาตรฐานและการจัดการเมืองชายแดนที่เปนสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ
พัฒนาสภาพแวดลอมดานชายแดนรองรับการคาชายแดน
3. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงการคาชายแดน
อยางเปนระบบครบวงจร
กลยุทธปลายทาง
1. สรางพื้นที่การคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนใน
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พื้นที่และจังหวัด

2. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจคาสง คาปลีก เติบโตอยางมีคุณภาพ มีระบบบริการ
ที่มีมาตรฐานการคาชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปดตลาดสูสังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการคา
กับประเทศอาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน
ยุทธศาสตรที่ 3พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ 9 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดําริและ
เสริมสรางศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความตื่นรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยางเทาทันและคงไวซึ่งอัตลักษณที่ดีงาม
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลงดวยความรู และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา
4. เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะดานภาษาพรอมสูสังคมดิจิทัล
5. เสริมสรางศักยภาพในการพึ่งตนเองทางดานพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน
กลยุทธกลางทาง
1. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมของประชาชน
และใชพื้นที่เปนฐานอยางเขาใจ เขาถึง
2. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปญหาทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ และพัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บานเมือง
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
กลยุทธปลายทาง
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได และยึดวิถีแหง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางการพึ่งตนเองของประชาชน ชุมชน ดวยงาน มีอาชีพ มีรายไดที่
มั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงในพื้นที่
กลยุทธ 6 กลยุทธ
กลยุทธตนทาง
1. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย
สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพื้นที่
2. เสริมสรางวิธีการคิดประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรม
ทางศาสนา และอยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
3. เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
กลยุทธกลางทาง
1. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการให
ลดลง ในทั่วทุกพื้นที่อยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับดวยคุณภาพ
ของบุคลากร และการพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นไววางใจจาก
ประชาชน
กลยุทธปลายทาง
1. สรางพื้นที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน
และภาคภูมิใจในพื้นที่ใหกระจายทั่วทั้งจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
“บริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิต ดวย
เศรษฐกิจกาวหนา นําพาสังคมสันติสุข สูประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด
2. สงเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข ตลอด
ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. สงเสริมประชาธิปไตย การมีสวนรวมของประชาชน การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและการักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลบิตภัณฑชุมชน โครงการตามแนว
พระราชดําริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. อนุรักษ ฟนฟู และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บําบัดน้ําเสีย และการใช
พลังงานทดแทน
6. อนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปญหา
ทองถิ่น ทํานุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผัง
ตําบล และผังจังหวัดไดมาตรฐาน
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2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการดานสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอยางทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย
ปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน เมืองชายแดน การทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชน
ในทองถิ่นอยางมั่นคงและยั่งยืน สูประชาคมอาเซียน
5. มีระบบการจัดการขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การใชพลังงานอยางยั่งยืน
6. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูสืบไป
7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา
1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5 จัดใหมีไฟฟาและระบบคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชน
ในทองถิ่น
2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม
2.3 สงเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5 สงเสริมการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานสาธารณสุข
2.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนเกี่ยวกับการเองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
การรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
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3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาความ
มั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการทองเที่ยว
4.1 สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
4.2 สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3 สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
4.5 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตชุมชนและเมือง
5.4 จัดทําระบบการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและปูชนียบุคคล
6.3 เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
7.5 สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
วิสัยทัศน : ฆอเลาะนาอยู ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมล้ําหนา พัฒนาสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. จัดบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อยางเพียงพอและทั่วถึง และมี
ความพรอมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาตําบลฆอเลาะ ใหเปนเมืองนาอยู มีสภาพภูมิทัศนสวยงาม มีความสะอาด และ
ความเปนระเบียบ
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน มีสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและยาเสพติด
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลเอาใจใสทั่วถึง
4
. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและยาเสพ
ติด ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลเอาใจใสทั่วถึง
5. พัฒนาชุมชนภายใน องคการบริหารสวนตําบลมาโมง ใหเปนชุมชนเขมแข็ง มีจิตสํานึก มี
ศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาหมูบานของตนเองอยาง
มีประสิทธิภาพ
6
. ประชาชน เจาหนาที่รัฐ นักการเมือง ผูนําทองถิ่น ตระหนักถึงภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปรงใสและยุติธรรม ประชาชนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการเลือกตั้งทุกระดับ
7
. สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ใหเปนแหลงเศรษฐกิจของทองถิ่น
8
. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายในองคการบริหารสวนตําบลมา
โมง โดยสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนัก และมีจิตสํานึกที่ดีในการปองกันและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสวยงามยั่งยืน
9 . สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย
ไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขั้นของประชาชน
ในประชาคมอาเซียน
10.สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูสิบทอดจารีตประเพณีในทองถิ่นและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหแก
เด็ก เยาวชนและประชาน
จุดมุงหมายของการพัฒนา
1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต พัฒนาทักษะโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
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3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพและกลุมอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน
4. สงเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และสงเสริมทางดานกีฬาใหกับประชาชน
5. สงเสริมสงเคราะหใหกับ ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข
6. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกฝายในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย
7. เสริมสรางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
8. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
9 เสริมสรางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
10 สงเสริมศักยภาพประชาชน ขาราชการ ผูนําทุกสวน ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
11 เฝาระวังปองกัน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตาม
อัธยาศัย ไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขั้นของ
ประชาชนในประชาคมอาเซียน
13สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดระเบียบหมูบานใหนาอยู สะอาด มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย ความเปนมิตรไมตรีของประชาชน
14.สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาในและเตรียมความพรอมเขาสูปาระชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1. บุกเบิก สราง ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน
เขื่อนระบบระบายน้ํา
1.2. สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค
1.3. จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตําบล
1.4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
1.5. จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ แบบยั่งยืนใหกับประชาชน
ในทองถิ่น
2.2. สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม
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ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4. สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.5. สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
2.6. สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ดานการสาธารณสุข
2.7. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1.สงเสริมใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
3.2. พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.3. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยในทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แกปญหาความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่น และเมืองชายแดน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4.2. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑในทองถิ่น
4.3. สงเสริมใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.4. พัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
4.5. สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1.

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.3. ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง
5.4. จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
5.5. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6.2. สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น และปูชนียบุคคล
6.3. เสริมสรางและทํานุบํารุงศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6.4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษโบราณวัตถุและโบราณสถานในทองถิ่น
6.5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และ ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1. พัฒนาความรูความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรในองคกร
7.2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
7.3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.4. ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
7.5. สงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
7.6. พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงาน
ขององคกรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จุดแข็ง(Strange)
1. นโยบายผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนคลอบคลุมการพัฒนาหลายดาน เชน การศึกษา
สาธารณสุข ดานกีฬา ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ใหความรวมมือในการพัฒนา
3. ระบบสภาเขมแข็ง การพัฒนาโครงการตางๆตองผานความเห็นชอบจากสภา
4. การเมืองระดับทองถิ่นไมมีปญหาความขัดแยงที่รุนแรง
5. นโยบายผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนในดาน การศึกษา สาธารณสุข ดานกีฬา
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6.มีการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและปลูกฝงแกเยาวชนคนรุนหลัง
7.มีพืชเศรษฐกิจสําคัญในการเพิ่มรายได เชนยางพารา เงาะ ลองกอง มังคุด ทุเรียน สะตอฯลฯ
8. มีการรวมกลุมแมบานทําขนมขายเปนการสรางอาชีพและสงเสริมรายได
9. พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทําเกษตรกรรม
10. มีน้ําตกไอรบองเปนสถานที่ใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจ
11. พื้นที่ตําบลมาโมงมีตนน้ําและผืนปาที่อุดมสมบูรณมีสัตวปา และตนไมเกาแกที่ควรอนุรักษไว
ใหคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรู
จุดออน(Weakness)
1. สมาชิกสภาฯยังขาดความรูความเขาใจในหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. งบประมาณมีนอยไมเพียงพอกับโครงการพัฒนาทําใหการพัฒนายังไมเปนไปตามเปาหมาย
3. ยังมีประชาชนบางสวนที่ไมใหความรวมมือในการพัฒนาโครงการ
4. การเมืองทองถิ่นมีสวนทําใหประชาชนเกิดการแตกแยก
5. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจดานการเมือง กฎหมาย การเลือกตั้ง และการมีสวนรวม
6. ยุคโลกไรพรมแดนเขามามีบทบาททําใหสังคมเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากเดิม เยาวชนใชเวลาวาง
สําหรับการเลนเกมส ทําใหเกิดปญหาครอบครัวและชุมชนออนแอ
7. ชุมชนมีความผูกพันกันในระดับต่ํา มีการอพยพยายถิ่นฐาน คนหนุมสาวไปทํางานตางถิ่น
ทิ้งผูสูงอายุกับเด็กเฝาบาน
8. คุณภาพการศึกษาอยูในระดับไมถึงเกณฑมาตรฐาน
9. ประชาชนขาดคุณภาพชีวิต
10. เยาวชนติดยาเสพติด
11. ไมมีการบูรณาการในการแกไขปญหาของประชาชน
12. การวางงานของประชาชนในวัยแรงงาน
13. การลักขโมยผลผลิตทางการเกษตร
14.ประสบปญหายางพาราตกต่ํา ผลไมราคาตกไมมีตลาดนําสง
15.กลุมอาชีพ ยังขาดความเขมแข็ง การสนับสนุนงบประมาณขาดความตอเนื่อง
16. เนื่องจากราคาสินคาสูงขึ้นเกือบทุกประเภทแตผลผลิตในพื้นที่ตกต่ํา ประชาชนขาดกําลังซื้อ
ของอุปโภค บริโภค
17. เสนทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน
18. ประชาชนบางสวนขาดความกระตือรือรนในการพึ่งตนเอง

-4619.ไมมีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร
20. ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
21. มีการตัดไมทําลายปาและลาสัตวปา ทําใหปาไมถูกทําลายและสัตวปาสูญพันธ
22. ประชาชนทิ้งขยะไมเปนที่และกําจัดขยะในแมน้ําลําคลองทําใหขยะลนเมือง น้ําเสีย
และสูญเสียระบบนิเวศน
23. ประชาชนขาดความรูเรื่องการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
24. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
25. ขาดแคลนน้ําเพื่อใชในการอุปโภค บริโภค
โอกาส(Opportunity)
1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจและรายไดตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแก อปท.พ.ศ. 2542 เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ
2. รัฐบาลสงเสริมดานการศึกษา
3.หนวยงานตางๆสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น
4. รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด
5. มีการประสานแผนงานจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
3

6. กระทรวงพัฒนาสังคมไดจัดตั้งเครือขายพัฒนาสตรีและครอบครัว
7.รัฐบาลมีนโยบายแกปญหาความยากจนโดยสงเสริมการประกอบอาชีพ
8. หนวยงานราชการมีการสงเสริมกลุมอาชีพ
9. มีโครงการพระราชดําริที่เอื้อตอโครงการพัฒนา
10. นโยบายเขตการคาเสรีและประชาคมอาเซียนทําใหเกิดโอกาสในการขยายตลาดสินคา
11. เปนทางผานหากมีการเปดดานชายแดนภูเขาทองในอนาคต เกิดผลดีดานการตลาด
และการคา
12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
13. หนวยงานภาครัฐใหการสงเสริมในการอนุรักษและปลูกปาทดแทน
อุปสรรค(Threat)
1.นโยบายรัฐบาลและระบบราชการไมสามารถสรางความมั่นใจกับประชาชน
2. เหตุความไมสงบในพื้นที่
3. เทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามามีบทบาททําใหสังคมขาดจริยธรรม ชุมชนออนแอ

-484. เครือขายยาเสพติดภายนอกและการระบาด
5. การสงเสริมจากภาครัฐขาดความตอเนื่อง
6. พอคาคนกลางเอาเปรียบเกษตรกรโดยกดราคาผลผลิตทางการเกษตร
7.กลุมเกษตรกรบางสวนขาดความกระตือรือรนในการชวยเหลือตนเอง โดยเฝารอ
ความชวยเหลือจากรัฐ
8. เนื่องจากราคาสินคาสูงขึ้นเกือบทุกประเภทสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว
เกิดภาวะเงินเฟอ
9. เสนทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน
10. ไมมีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร
11. ขาดประสิทธิภาพการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
12. ฝนไมตกตามฤดูการ ผลผลิตไมแนนอน
13. เกิดเหตุภัยพิบัติทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย
14. หนวยงานภาครัฐขาดการสงเสริมในการอนุรักษและปลูกปาทดแทนอยางจริงจังและตอเนื่อง
15. การเปลี่ยนแปลงของสภาพทางภูมิศาสตร
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลฆ
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ (พ.ศ. 2561–256

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป
(มี 6 ยุทธ)

ยุทธศาสตรชาติที่ 1

ยุทธศาสตรชาติที่ 2

ยุทธศาสตรชาติที่ 3

ยุทธศาสตรชาติที่ 4

(
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
(มี 10 ยุทธ)

ยุทธศาสตรที่10

ยุทธศาสตรที่ 5

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
(มี 3 ยุทธ)

ยุทธศาสตร ที่ 8

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธสาตร
จังหวัด
(มี 4 ยุทธ)
( การ
ยุทธสาตร
พัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด
(มี 7 ยุทธ)

ยุทธศาสตร ที่ 3

ยุทธศาสตรท1ี่

ยุยุททธศาสตร
ธศาสตรทที่ 1ี่ ๑

ยุทธศาสตรท2ี่

ยุทธศาสตร ที่ 2

ยุทธศาสตรที่2

ยุทธศาสตรที่2

ยุทธศาสตรที่3

ยุทธศาสตร ที่ 9

ยุทธศาสตรท4ี่

ยุทธศาสตร ที่ 7

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่3

ยุทธศาสตรท

ยุทธศาสตรที่5

ยุทธศาสตรท6ี่

ยุทธสาตร
การพัฒนา
อปท.
(มี7 ยุทธ)

ยุทธศาสตรท1ี่

เปาประสงคที่1

กลยุทธที่ 1

แผนงาน
(มี 9แผน)

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ยุทธศาสตรที่2

ยุทธศาสตรที่3

ยุทธศาสตรท4ี่

เปาประสงคที่ 2

เปาประสงคที่ 3

เปาประสงคที่ 4

กลยุทธที่ 2

บริหารงาน
ทั่วไป

กลยุทธที่ 3

รักษาความ
สงบภายใน

กลยุทธที่ 4

การศึกษา

สาธารณสุข

กลยุทธที่ 5

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ยุทธศาส

เปาปร

กลยุทธที่ 6

สรางความ
เขมแข็งฯ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร
(Strategicmap)
วิสัยทัศน

“ฆอเลาะนาอยู ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมล้ําหนา พัฒนาสูประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร

1.ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เปาประสงค

1.ประชาชนไดรับ
บริการดาน
โครงสรางพื้นฐาน
อยางทั่วถึง

คาเปาหมาย

1. ดานการไดรับบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ

กลยุทธที่ 1

2. ดานงาน
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

3.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

2. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตทีดี การศึกษาที่ดี
ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง

3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได
เพียงพอ สงเสริมพัฒนา
อาชีพสรางงาน เพิ่มรายได
สรางความมั่นคงใหแก
ประชาชนเขมเข็งและยั่งยืน

2.ประชาชนมีความรูและ
บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม

กลยุทธที่ 2

4. ดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว

กลยุทธที่ 3

5. ดานการบริหา
จัดการและการอ
ทรัพยากรธรรมช
และสิ่งแวดลอม

4. สงเสริมสุขภาพ
พลานามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา ผูดอยโอกาส

3. ประชาชนมีศักยภาพมี
รายไดเพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได

กลยุทธที่ 4

5. ประชาชนมีส
รวมในการอนุรัก
ทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดลอม

4
เ
ส

ก
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แบบ ยท.03

3.5 รายละเอียดยุทธยศาสตร
ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตร ที่ 1
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร ที่ 1
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

จัดบริการขั้น
พื้นฐานดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
อยางเพียงพอและ
ทั่วถึง และมีความ
พรอมใน การ
รองรับการขยายตัว
ของชุมชน

จํานวนการกอสราง
ซอมแซม/ปรับปรุงทาง
คมนาคม สะพาน
ระบบระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น

54

ยุทธศาสตรจังหวัดที่
3 การเสริมสราง
จังหวัดใหเปน
บานเมืองนาอยู
บนฐานการพึ่งตนเอง
อยางมั่นคง
ยุทธศาสตรจังหวัดที่
4 การเสริมสรางการ
มีสวนรวมในการ
พัฒนาจังหวัดใหมี
สันติสุขที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการที่
2 พัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
อาชีพ รายได มี
ความมั่นคงทาง
สังคม

รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ที่เพิ่มขึ้น

54

54

54

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ 3
ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

สงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกฝายใน
การพัฒนาชุมชน
และสังคมตามวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย
เสริมสรางความ
มั่นคงทางสังคม
รักษาความสงบ
เรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ระดับคุณภาพชีวิตดาน
ความปลอดภัยมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
ของประชาชนภายใน
ตําบลฆอเลาะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

24

24

24

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

0

0

เปาประสงค

0

0

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

61

62
54

63
54

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับส
หลัก
นุน

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

216

กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง
บํารุงรักษาทางคมนาคม
สะพาน เขื่อน ระบบระบาย
น้ํา

จํานวนการ
กอสราง
ซอมแซม/
ปรับปรุงทาง
คมนาคม
สะพาน ระบบ
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น

กองชาง

อบจ./
อบต.

54

216

พัฒนาสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการดาน
การพัฒนา
สังคมและ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต

สํานัก
งานปลัด

พม.

24

96

พัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบรอย

โครงการดาน
สงเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

สํานัก
งานปลัด

จังหวัด
อําเภอ

64
54

-53 ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยท.03
คาเปาหมาย
61

62

63

64

ความ
กาวหนา
ของ
เปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

52

พัฒนาดานการวางแผนการ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรมและการทองเที่ยว

โครงการดาน
การวาง
แผนการ
สงเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การทองเที่ยว
โครงการดาน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการดาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1
เสริมสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายไดอยางทั่วถึง

ยุทธศาสตร ที่ 4
ยุทธศาสตร ที่ 4
การพัฒนาดานการ การพัฒนาดานการ
วางแผนการ
วางแผนการ
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว

เพื่อพัฒนาดานการ การเพิ่มขึ้นของ
วางแผนการ
นักทองเทีย่ วภายใน
สงเสริมการลงทุน ตําบล
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

13

13

13

13

ยุทธศาสตรจังหวัดที่
3 การเสริมสราง
จังหวัดใหเปน
บานเมืองนาอยู
บนฐานการพึ่งตนเอง
อยางมั่นคง

ยุทธศาสตร ที่ 5
ยุทธศาสตร ที่ 5
การพัฒนาดานการ การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม ติและสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมภายใน
ตําบลศรีค้ําไดรับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ
และฟนฟูเพิ่มขึ้น

12

12

12

12

48

พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาดาน
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.ระบบการศึกษาไดรับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น
2.ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษและบํารุงรักษา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

20

20

20

20

80

พัฒนาดานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่
3 การเสริมสราง
จังหวัดใหเปน
บานเมืองนาอยู
บนฐานการพึ่งตนเอง
อยางมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 6
ดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอบ สนับส
หลัก
นุน
สํานักงาน
ปลัด

ททท.

สํานักงาน
ปลัด

กระทร
วง
ทรัพยา
กร
ธรรมช
าติและ
สิ่งแวด
ลอม
กระทร
วง
ศึกษาฯ
กระทร
วง
วัฒนธร
รม

กอง
การศึกษา

-54 ความ
ยุทธศา
เชื่อมโย
สตร
งกับ
อปท.ใน
ยุทธศา
เขต
สตร
จังหวัด
จังหวัด
0

แบบ ยท.03

คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาส ยุทธศาสต ยุทธศาสตรที่ 7
รที่ 7
ดานการบริหาร
ตร
จังหวัดที่ ดานการ จัดการตามหลัก
บริหาร ธรรมาภิบาล
4 การ
เสริมสรา จัดการ
งการมี ตามหลัก
สวนรวม ธรรมาภิ
บาล
ในการ
พัฒนา
จังหวัดให
มีสันติสุข
ที่ยั่งยืน

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

เพื่อพัฒนาดาน
ดานการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายใน
ตําบลฆอเลาะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

61

62

63

64

20

20

20

20

ความ
กาวหนาของ
เปาหมาย
80

กลยุทธ

พัฒนาดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการดาน
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

หนวยงาน หนวย
รับผิดชอ สนับส
บหลัก
นุน
สํานักงาน
ปลัด

อบต

สวนที่ 4

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

1

ดานโครงสรางพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานการศึกษา

2

ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม
การดําเนินงานอื่น

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3

4

5

ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว

ดานการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองชาง
อบต.ฆอ
เลาะ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด/
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด
กองชาง

บริการชุมชนและสังคม
บริหารงานทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสรางเขมแข็งของชุมชน

กองการศึกษา
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองการศึกษา
กองชาง

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางเขมแข็งของชุมชน

สํานักงานปลัด

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กองการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม

กองการศึกษา

กองชาง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
6

7

รวม

ยุทธศาสตร

ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล

7 ยุทธศาสตร

- 56 ดาน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานสรางเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
3 ดาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
7 แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน
อบต.ฆอ
เลาะ

กองการศึกษา
สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
4 สํานัก/กอง

1

แบบ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

กอสรางสะพาน คสล.
สายทางจะมาแกะ บางขุด กวาง 8.00 ม.
ยาว 30.00 ม.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ กวาง 8.00 ม.
ใหบริภาครัฐ
ยาว 30.00 ม.

2561
(บาท)
5,000,000

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สรางสะพานที่
ไดรับ
มาตรฐาน

แกไขความ
เดือดรอนของ
ประชาชนผูใช
เสนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการกอสราง
ลานกีฬาปองกัน
และแกไขปญหา
เสพติดขนาดกวาง
45.00 ม. ยาว
65.00 ม. หนา
0.10 ม.

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนอยาง
เหมาะสม

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอล
ฟลทติก สายควน
แดง - ไอรปาเซร
กวาง 600 เมตร
ยาว 1800 เมตร
ไหลทางขางละ
1.00 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ
ใหบริภาครัฐ

กอสราง
ถนนลาดยางแอล
ฟสทติกสายกะดูนง
- ไอรปาเซรกวาง
600 ม.ยาว
2500 ม. ไหลทาง
ขางละ 1.00 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ
ใหบริภาครัฐ

3

4

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

1,600,000

ขนาดกวาง
45.00 ม. ยาว
65.00 ม. หนา
0.10 ม.

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีลานกีฬา
เยาวชนมีที่ออกกําลัง กองชาง
สําหรับเลนกีฬา กายและประชาชนเกิด
ความสามัคคี

11,000,000

ถนนขนาด
มาตรฐาน 1
เสน

แกไขความเดือดรอน
ของประชาชนผูใช
เสนทาง

กองชาง

7,800,000

ถนนขนาด
มาตรฐาน 1
เสน

ถนนขนาดมาตรฐาน
1 เสน

กองชาง

กวาง 600 ม.
ยาว 2500 ม.
ไหลทางขางละ
1.00 ม.

กวาง 600 ม.
ยาว 2500 ม.
ไหลทางขางละ
1.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.05

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การเสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

กอสรางสะพาน คสล.
สายทางจะมาแกะ บางขุด กวาง 8.00 ม.
ยาว 30.00 ม.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ กวาง 8.00 ม.
ใหบริภาครัฐ
ยาว 30.00 ม.

2561
(บาท)
5,000,000

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สรางสะพานที่
ไดรับ
มาตรฐาน

แกไขความ
เดือดรอนของ
ประชาชนผูใช
เสนทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการกอสราง
ลานกีฬาปองกัน
และแกไขปญหา
เสพติดขนาดกวาง
45.00 ม. ยาว
65.00 ม. หนา
0.10 ม.

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนอยาง
เหมาะสม

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอล
ฟลทติก สายควน
แดง - ไอรปาเซร
กวาง 600 เมตร
ยาว 1800 เมตร
ไหลทางขางละ
1.00 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ
ใหบริภาครัฐ

กอสราง
ถนนลาดยางแอล
ฟสทติกสายกะดูนง
- ไอรปาเซรกวาง
600 ม.ยาว
2500 ม. ไหลทาง
ขางละ 1.00 ม.

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานสัญจรที่ได
มาตรฐานซึ่งเปนการ
สรางขวัญกําลังใจที่ดี
ใหแกประชาชนในการ
ใหบริภาครัฐ

3

4

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

1,600,000

ขนาดกวาง
45.00 ม. ยาว
65.00 ม. หนา
0.10 ม.

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีลานกีฬา
เยาวชนมีที่ออกกําลัง กองชาง
สําหรับเลนกีฬา กายและประชาชนเกิด
ความสามัคคี

11,000,000

ถนนขนาด
มาตรฐาน 1
เสน

แกไขความเดือดรอน
ของประชาชนผูใช
เสนทาง

กองชาง

7,800,000

ถนนขนาด
มาตรฐาน 1
เสน

ถนนขนาดมาตรฐาน
1 เสน

กองชาง

กวาง 600 ม.
ยาว 2500 ม.
ไหลทางขางละ
1.00 ม.

กวาง 600 ม.
ยาว 2500 ม.
ไหลทางขางละ
1.00 ม.
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ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-แผนงานการศึกษา

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
184
24

321,310,400
11,520,000

46
8

80,327,600
2,880,000

46
8

80,327,600
2,880,000

46
8

80,327,600
2,880,000

46
8

80,327,600
2,880,000

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และสงเสริมคุณภาพชีวิต
-แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานสาธารณสุข

54

83,207,600

54

83,207,600

54

83,207,600

54

83,207,600 208

26

1,936,450

19

1,630,000

19

1,630,000

19

1,630,000

83

6,826,450

4
16
6

6,397,000
6,544,897
2,390,000

10
6

3,604,897
2,390,000

10
6

3,604,897
2,390,000

10
6

3,604,897
2,390,000

46
24

17,359,588
9,560,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

2

200,000

8

800,000

รวม

54

17,468,347

37

17,468,347

37

17,468,347

37

17,468,347

161

34,546,038

332,830,400

-58ยุทธศาสตร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
จัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบรอย
-แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

11

569,000

1
2

200,000
60,000

9
1

2,860,000
100,000

24

3,735,000

แบบ ผ. 07

ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

569,000

11
1
2

200,000
60,000

11

569,000

1
2

200,000
60,000

24

3,735,000

1
2

2,860,000 9
100,000 1

2,860,000 9
100,000 1

9
1

24

3,735,000

44

2,276,000

200,000
60,000

4
8

800,000
240,000

2,860,000
100,000

36
4

11,440,000
400,000

3,735,000

96

15,156,000

569,000

11

24

-59ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวาง
แผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชย
กรรมและการทองเที่ยว
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
-แผนงานการศึกษา
--แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

แบบ ผ. 07

11
1
1

620,000
350,000
3,500,000

11
1
1

620,000
350,000
3,500,000

11
1
1

620,000
350,000
3,500,000

11
1
1

620,000
350,000
3,500,000

44
4
4

2,480,000
1,400,000
14,000,000

13

4,470,000

13

4,470,000

13

4,470,000

13

4,470,000

52

17,880,000

1
2

50,000
40,000

1
2

50,000
40,000

1
2

50,000
40,000

1
2

50,000
40,000

4
8

200,000
160,000

10,800,000

9

10,800,000

9

10,800,000

9

10,800,000

36

43,200,000

10,890,000

12

10,890,000

12

10,890,000

12

10,890,000

48

43,560,000

9

12

-60ยุทธศาสตร
6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แบบ ผ. 07

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
รวม 4ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท)
โครงการ
(บาท)
6
1
13

522,500
200,000
1,220,000

6
1
13

522,500
200,000
1,220,000

6
1
13

522,500
200,000
1,220,000

6
1
13

522,500
200,000
1,220,000

24
4
52

2,090,000
800,000
4,880,000

รวม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
-แผนงานบริหารทั่วไป
-แผนงานการศึกษา

20

1,942,500

20

1,942,500

20

1,942,500

20

1,942,500

80

7,770,000

16
4

2,923,400
63,600

16
4

2,923,400
63,600

16
4

2,923,400
63,600

16
4

2,923,400
63,600

64
16

11,693,600
254,400

รวม

20

2,987,000

20

2,987,000

20

2,987,000

20

2,987,000

80

11,948,000

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
เปาหมาย
(ผลผลิตขอ
ครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

1

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

2

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี

กลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล จํานวน
1 เครื่อง

23,000

23,000

23,000

23,000

3

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช
และสถานีที่ปฏิบัติงานของ
สํานักปลัดอบต.

เครื่องสูบน้ํา

20,000

20,000

20,000

20,000

4

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง

- เพื่อตรวจสาธารณภัยและ

วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธกรณีคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานัก
ปลัดอบต.
สํานัก
ปลัดอบต.
สํานัก
ปลัดอบต.

รถยนตตรวจการดีเซล 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 สํานัก
แบบขับเคลื่อน 4 ลอ
ปลัดอบต.

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
เปาหมาย
(ผลผลิตขอ
ครุภัณฑ)
เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล

แบบ ผ.08

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000

2564
(บาท)
25,000

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

5

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

6

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อซุม

200,000

200,000

200,000

200,000

7

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเตนท

180,000

180,000

180,000

180,000

8

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสํานักปลัดอบต.มีวัสดุ

เครื่องโทรสารแบบใช
กระดาษธรรมดา สง
เอกสารไดครั้งละ 20
แผนจํานวน 1 เครื่อง

18,000

18,000

18,000

18,000

ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานัก
ปลัดอบต.
สํานัก
ปลัดอบต.
สํานัก
ปลัดอบต.

สํานัก
ปลัดอบต.

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

9

แผนงาน
บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

10

แผนงาน
บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตขอ
ครุภัณฑ)
- เพื่อใหสวนการคลังอบต.มีวัสดุ
เครื่องพิมพ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
Multifunction แบบ
ปฏิบัติงาน
ฉีดหมึก (Inkjet)
- เพื่อใหสํานักงานปลัดอบต.มี
วัสดุ ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA

2561
(บาท)
8,400

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,400
8,400

2564
(บาท)
8,400

3,000

3,000

3,000

3,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สวนการ
คลัง
สวนการ
คลัง

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ
เปาหมาย
(ผลผลิตขอ
ครุภัณฑ)
เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม
นอยกวา 18 นิ้ว)

แบบ ผ.08

2561
(บาท)
8,400

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,400
8,400

2564
(บาท)
8,400

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

11

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสวนการศึกษาฯมีวัสดุ

12

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสวนการศึกษาฯมีวัสดุ กลองถายภาพนิ่ง
ครุภัณฑเพียงพอในการ
ระบบดิจิตอล
ปฏิบัติงาน

23,000

23,000

23,000

23,000

13

แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสวนการศึกษาฯมีวัสดุ
เครื่องพิมพ
ครุภัณฑเพียงพอในการ
Multifuntion ชนิดฉีด
ปฏิบัติงาน
หมึก Inkjet

12,600

12,600

12,600

12,600
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แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

- เพื่อใหสวนการศึกษาฯมีวัสดุ เครื่องสํารองไฟ ขนาด
ครุภัณฑเพียงพอในการ
800 VA
ปฏิบัติงาน

3,000

3,000

3,000

3,000

ครุภัณฑเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สวน
การศึกษา

สวน
การศึกษา
สวน
การศึกษา
สวน
การศึกษา

สวนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบที่กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้ําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5
คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5
คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 คะแนน
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) คะแนน
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) คะแนน
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) คะแนน
3.4 วิสัยทัศน (5) คะแนน
3.5 กลยุทธ (5) คะแนน
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) คะแนน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) คะแนน
3.8 แผนงาน (5) คะแนน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) คะแนน
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนา อบต. ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการ
จัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน

ผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2 /ว 4830 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต.
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีความยุงยากมากขึ้น
3. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบาง
เรื่องอาจทําไมได
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ขอ บัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องคการบริหารสวนตําบลฆอเลาะ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
-----------------------------------------

