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ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีลักษณะ
เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา และ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ การก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ได้จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ 
มีความต่อเนื่องและก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนประจ าปี การด าเนินการจัดท าแผนฯ 
มีกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ แก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และภาคีร่วมพัฒนาในการด าเนินกิจกรรมที่มีหลากหลายในแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) พอสมควร และยินดีรับค า
แนะน า ข้อคิดเห็นจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

        พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
สำรบญั 

                    หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน         ๑  
  
 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   ๑๐ 
 
   
ส่วนที่ ๓ ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑๘ 
 
  
ส่วนที่ ๔ กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ      
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       ๘๕ 
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        
  แบบ ผ. ๐๗ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      ๘๗ 
  แบบ ผ. ๐๑ รายละเอียดโครงการพัฒนา      ๙๒ 
  แบบ ผ. ๐๒ อุดหนุนส่วนราชการ      ๑๔๖ 
  แบบ ผ. ๐๓ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ๑๔๗ 
  แบบ ผ. ๐๘ บัญชีครุภัณฑ ์       ๑๔๘ 
 
 
ส่วนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผล       ๑๕๕ 
 
 

 ภำคผนวก     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

N  06.55459   
E 101.10647   
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ สภำพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐำน 

 ๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ทีต่ั้ง  พิกัด  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี เป็นต าบลที่อยู่ในอ าเภอยะหา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอยะหา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดยะลา ๓๐ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี ้

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

เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒.๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๐๘๓ ไร ่

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลตาชี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขาอยู่สูงกว่า

ระดับน้ าทะเลปานกลางถึงสูง โดยเฉลี่ยงระหว่าง ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม่ และ
สวนยางพารา มีที่ราบบางส่วน ล าธารจากน้ าไหลผ่านหมู่บ้าน ท าให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี มี
เทือกเขาหินดานลับพร้า ฝายแก่งนางร า จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยาง
และสวนผลไม้ 

๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ ท าให้มีสภาพอากาศแบบร้อนชิ้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม และฤดู
ฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส และสูงสุด
เฉลี่ย ๓๔ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๑,๗๒๐ มิลลิเมตรต่อปี และมีฝนตกประมาณ ๑๔๘ วันต่อปี 
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มีฝนตกชุก 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง ต าบลตาชี ประกอบด้วย 
หมู่บ้าน  ๕  หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่ ๑ บ้านแค ่
หมู่ที่ ๒ บ้านนอก 
หมูที่ ๓ บ้านออก 
หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองล่าง 

๒.๒ การเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน   ๑ คน   
– รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล   จ านวน    ๒ คน 
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน    ๑ คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  ๑๐ คน 



 
 

๒ 
 

๓. ประชำกร 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากร จ านวน 1,6๗๐ คน แยกเป็นชาย ๗๙๗ คน หญิง 8๗๓ คน  
 บ้านจากทะเบียนบ้าน ๖๒๖ หลัง มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5๒ คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ที ่ บ้าน 
บ้านจ านวน ประชากร/คน 

หลัง ชาย หญิง รวม 

๑ แค ่ ๑๙๔ ๒๖๐ ๒๗๘ 5๓๘ 

๒ นอก ๑๓๙ ๑๕๗ ๑๖๕ ๓๒๒ 

๓ ออก ๖๑ ๙๑ ๙๔ ๑๘๕ 

๔ ไร ่ ๖๘ ๙๘ ๑๑๖ ๒๑๔ 

๕ เหมืองล่าง ๑๖๓ ๑๙๑ ๒๒๐ ๔๑๑ 

รวม ๖๒๕ ๗๙๗ ๘๗๓ ๑๖๗๐ 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชำกร ช่วงอำย ุ ชำย/คน หญงิ/คน รวม/คน 

เยาวชน อายุต่ ากว่า 18 ปี ๑๔๓ ๑๕๕ ๒๙๘ 

ประชากร อายุ 18-60 ปี ๓๘๑ ๔๑๘ ๗๙๙ 

ผู้สูงอาย ุ อายุมากกว่า 60 ปี ๒๗๓ ๓๐๐ ๕๗๓ 

รวม ประชากร ๗๙๗ 8๗๓ 1,๖7๐ 

#  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 



 
 

๓ 
 

๔. สภำพทำงสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

- โรงเรียนประถมศึกษาบ้านตาชี    ๑   แห่ง 

- การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยต าบลตาชี  ๑   แห่ง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาชี    ๑   แห่ง 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    ๕   แห่ง 

๔.๒ สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ าต าบล   ๑    แห่ง 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า     ๑๐๐ % 

๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ป้อมยามหมู่บ้าน (จุดตรวจ)    ๒   แห่ง 

๔.๔ มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน ๕ รุ่น    จ านวน ๗๖๐ คน 

- อปพร.                          จ านวน   ๕๐ คน  

- กนช.                        จ านวน ๑๗๕ คน 

- ชรบ.      จ านวน ๑๕๐ คน 

- อรบ.      จ านวน ๓๗๐ คน 

- ผู้ช่วยปกครอง     จ านวน    10 คน 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห ์

- ผู้สูงอายุ      จ านวน  ๓๔๑ คน  

- ผู้พิการ     จ านวน   ๗๕ คน 

๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

  ๑. การคมนาคมขนส่ง 

-  ถนนลูกรัง           ๒    สาย 

-  ถนนลาดยาง        ๒    สาย  

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                    ๔๑    สาย 

-  ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่     ๗    สาย 

 



 
 

๔ 
 

๒. การไฟฟ้า   
 หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน ๕ หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๙๙ 

๓. การประปา 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห้วย      ๑   สาย 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย   ๒   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น             ๔๘   แห่ง 
- บ่อโยก      ๓   แห่ง 
- สระน้ า        ๑   แห่ง 
- บ่อบาดาล    ๒   แห่ง 
- ประปาภูเขา       ๕   แห่ง 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล มีพื้นที่ทั้งหมดของต าบล จ านวน ๒๐,๐๘๓ 
ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่เพื่อการเกษตร จ านวน ๑๕,๓๘๖ ไร่ 
โดยเฉพาะเป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได ้

๖.๒ การประมง พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  มีการเลี้ยงปลาน้ าจืดในคลองตาชี
บางส่วนจ านวนไม่มากนัก 

๖.๓ การปศุสัตว์ พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล เลี้ยงสัตว์ปีก เช่น ไก่ ฯ มีจ านวนไม่มาก  

๖.๔ การบริการ/ท่องเที่ยว ในพื้นที่ต าบลตาชี มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับพัฒนาแล้วไม่มากนัก 
แตท่ี่น่าสนใจ คือ แก่งนางร า 

๖.๕ การอุตสาหกรรมในพื้นที่ต าบลตาชี มีการท าสวนยางพาราและมีผลผลิตน้ ายางพาราเป็น
จ าวนมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ ายาง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราสู่ตลาด 

๖.๖ พาณิชย์ ในพื้นที่ต าบลตาชี มีผลผลิตจากผลไม้บางชนิด สามารถแปรรูปเป็นสินค้า 
OTOP สร้างช่ือเสียงและเป็นรายได้ของต าบลตาช ี

๖.๗ กลุ่มอาชีพ อาชีพท าส่วน อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และรับราชการ 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวนยางพารา สวน
ผลไม้ และรับจ้าง ฯลฯ  

๖.๘ แรงงาน  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ประชาชนรายได้เฉลี่ย ของครัวเรือน เป็น ๒๐๙,๕๘๔ 

บาท/ปี รายได้เฉลี่ยรายบุคคล ๗๓,๗๖๑ บาท/ปี 

 



 
 

๕ 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

๑. ด้านการเกษตร 

 ๑.๑ ท านา  จ านวน   -         ครัวเรือน จ านวน     -       ไร ่

 ๑.๒ ท าสวนยางพารา จ านวน  ๔๑๘    ครัวเรือน จ านวน ๗,๘๒๓  ไร ่

 ๑.๓ ท าสวนทุเรียน จ านวน  ๒๑๓    ครัวเรือน จ านวน ๑,๒๔๖  ไร ่

 ๑.๔ ท าสวนลองกอง จ านวน  ๑๓๗    ครัวเรือน จ านวน  ๕๐๐    ไร ่

 ๑.๕ ท าสวน อื่น ๆ จ านวน  ๒๑๑    ครัวเรือน จ านวน  ๒๙๔    ไร ่

๒. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 ๒.๑ ปริมาณน้ าฝน    ไม ่  เพียงพอ  ปริมาณ  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 

 ๒.๒ แหล่งน้ าธรรมชาติ  

  ๑. แม่น้ า  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 

๒. ห้วย/ล าธาร  จ านวน     ๑    แห่ง  ไม่ เพียงพอ 

  ๓. คลอง  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 

  ๔. หนองน้ า/บึง  จ านวน    -      แห่ง  ไม่ เพียงพอ 

  ๕. น้ าตก  จ านวน    -      แห่ง 

  ๖. อื่นๆ    

๒.๓ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

  ๑. แก้มลิง  จ านวน   -       แห่ง 

  ๒. อ่างเก็บน้ า  จ านวน   -       แห่ง 

  ๓. ฝาย   จ านวน   ๒      แห่ง 

  ๔. สระ   จ านวน   ๑       แห่ง 

  ๕. คลองชลประทาน จ านวน   -        แห่ง 

๖. อื่นๆ 

๓. ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ๓.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน      ๒      แห่ง    ไม่  เพียงพอ 
  ๓.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ  จ านวน     ๔๘    แห่ง    ไม่  เพียงพอ 

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



 
 

๖ 
 

๔. ความต้องการในการท าการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนและโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

๑. ด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการจ าหน่าย 

๒. ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ 

๓. ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร มีปริมาณทีเ่พียงพอ 

๘. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี มปีระชาชนนับถือศาสนาพุธ  

มีสถาบันและองค์กรทางศาสนาในพื้นที่ ดังนี ้ 
- วัดวงกตบรรพต   จ านวน    ๑   แห่ง 
- ส านักสงฆ์    จ านวน    ๑   แห่ง 

  ๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  
  มีประชาชนนับถือศาสนาพุธ  มีสถาบันและองค์กร 
  ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
  ๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

๙. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ทั้งหมดของต าบล   จ านวน ๒๐,๐๘๓ ไร ่

๑. น้ า ล าคลองตาชี พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ มีต้นก าเนิดจาก
ภูเขาในพื้นที่ต าบลตาชี แหล่งน้ าจากล่องพ้ันไหลผ่านพื้นที่ของ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ของ
ต าบล มีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร ลงสู่พื้นที่ในต าบลยะหา ที่ต าบลเจาะกาลาดี เป็นแหล่ง
ส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยัง
มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ แก่งนางร า 

๒ . ป่ าไม้  พื้ นที่ ในองค์ การบริห ารส่ วนต าบลมีความอุดมสมบู รณ์ ในด้ านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต าบล 
นอกจากนี้เป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก  
เป็นต้น และยังมีการท าสวนยางพารา 

๓ . ภู เขา พื้ นที่ ในองค์ การบริห ารส่ วนต าบลมี ความอุดมสมบู รณ์ ในด้ านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต าบล 
นอกจากนี้เป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ส้มแขก  
เป็นต้น 

๔. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลมีความอุดมสมบูรณ์
ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ มีต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติและจากการรณรงค์กิจกรรมปลูกป่าใน
พื้นที่ต าบล นอกจากนี้เป็นแหล่งของผลไม้ที่มีชื่อของจังหวัดยะลา เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ 
มังคุด ส้มแขก  เป็นต้น 

 
 



 
 

๗ 
 

๑๐. อื่น ๆ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

แผนภูมิการแบง่ส่วนบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 

ฝ่ำยบริหำร 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

รองนายกฯ 

เลขานุการนายกฯ 

คณะกรรมการต่างๆ 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

รองนายกฯ 



 
 

 
๘ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 
 
 
 
 
 

 
นำยก อบต. 

 
 
 

 
  
 
  
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถ่ิน (ระดับกลาง)

  

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) 

 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) 

กองช่ำง 
นักบริหารงานการช่าง (ระดับต้น) 

งานก่อสร้าง 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

งานผังเมือง 

งานประสานงาน
สาธารณูปโภค 

งานการเงิน 

งานบัญช ี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 

งานเทศกิจ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

งานสาธารณสุข 

งานกฎหมายและคดี 

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารทั่วไป 

งานส่งเสริมการเกษตร 



 
 

๙ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น 
โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 

 บุคลำกร 
ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒    คน 
ต าแหน่งในกองคลัง  ๔    คน 
ต าแหน่งในกองชา่ง  ๒    คน 

  ระดับการศึกษาของบุคลากร  
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ๑    คน 
ปริญญาตร ี ๑๒    คน 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔    คน 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 1. นักบริหารงานท้องถ่ิน (ระดับกลาง)   จ านวน ๑ อัตรา 
 2. นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)    จ านวน ๑ อัตรา 
 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  จ านวน ๑ อัตรา 
 4. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
 5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ    จ านวน ๑ อัตรา 
 ๖. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ    จ านวน  ๑ อัตรา  

๗. นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ    จ านวน ๑ อัตรา 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
๑. ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒. ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    จ านวน ๑ อัตรา 
    ๓. ผช.เจ้าหน้าทีพ่ัฒนาชุมชน    จ านวน ๑ อัตรา 

พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
๑. นักการภารโรง      จ านวน ๑ อัตรา 

กองคลัง 
 1. นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)   จ านวน ๑ อัตรา 
 2. เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน    จ านวน ๑ อัตรา 
 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  - อัตรา 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน จ านวน  - อัตรา 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพฒันำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรพฒันำท้องถิน่ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

 ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  ผลการน าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีไปสู่การปฏิบัติ  ตามโครงการ
พัฒนาในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชีได้น าโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีในด้านต่างๆ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม สามารถสะท้อนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีให้คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการจัดท าแผน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นผลการ
ด าเนินงานและสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา  ปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต าบลตาชี  ต่อไป ซึ่งจากการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชีในปีที่ผ่านมา  สามารถสรุปผลเพื่อประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ต่อไป 

จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

 

ยุทธศำสตร ์
ปีที ่๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ปีที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๐ ปีที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 

จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑.โครงสร้างพื้นฐาน ๑๖ ๙,๘๙๓,๐๐๐.- ๔๒ ๒๑,๓๗๐,๐๐๐.- ๙๘ ๑๐๐,๘๘๗,๐๐๐.- 

๒.เศรษฐกิจและเกษตร ๖ ๑๘๐,๐๐๐.- ๗ ๒๘๐,๐๐๐.- ๘ ๔,๓๐๐,๐๐๐.- 

๓.ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๓ ๑๕๐,๐๐๐.- ๔ ๑๙๐,๐๐๐.- ๖ ๕,๐๐,๐๐๐.- 

๔.คุณภาพชีวิต ๒๑ ๓,๐๑๑,๐๐๐.- ๑๒ ๑๑,๔๕๐,๐๐๐.- ๑๔ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐.- 

๕.การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๒๑ ๑,๑๖๙,๐๐๐.- ๗ ๓๐๐,๐๐๐.- ๓ ๑๕๐,๐๐๐.- 

๖.ความมั่นคง ๘ ๕๔๐,๐๐๐.- ๔ ๑,๒๓๐,๐๐๐.- ๔ ๔,๓๐๐,๐๐๐.- 

๗.การเมืองการบริหาร ๒๒ ๘,๓๘๘,๐๐๐.- ๖ ๔๖๐,๐๐๐.- ๘ ๘,๗๑๐,๐๐๐.- 

๘.พลังงาน ๒ ๔๐,๐๐๐.- ๑๑ ๑,๒๔๐,๐๐๐.- ๕ ๑๑,๐๖๐,๐๐๐.- 

รวม ๙๙ ๒๓,๓๗๑,๐๐๐.- ๙๓ ๓๖,๕๒๐,๐๐๐.- ๑๔๖ ๑๔๖,๖๐,๐๐๐.- 



 
 

 
๑๑ 

 
๑.๒ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงปริมำณ 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๑. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ า 
 ๑.๒ ระบบจราจร 
 ๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 ๑.๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๑.๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

 

 
- 
- 
- 
๑ 
- 
 

 
- 
- 
- 

๑.๓๑ 
- 
 

 
- 
- 
- 

๑๐,๐๐๐.- 
- 

 

 
- 
- 
- 

๐.๑๗ 
- 
 

 
- 
- 
- 

กองช่าง 
- 
 

รวม ๑ ๑.๓๑ ๑๐,๐๐๐.- ๐.๑๗  

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๒. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิและกำรเกษตร 
 ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 ๒.๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุงพืชผลทางเกษตร 

 

 
๕ 
- 

 
๖.๕๘ 

- 

 
๑๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
๒.๗๓ 

- 

 
ส านักปลัด 

รวม ๕ ๖.๕๘ ๑๕๐,๐๐๐.- ๒.๗๓  

 



 
 

 
๑๒ 

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๓. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

๓ 

 
 

๓.๙๕ 

 
 
๑๓๐,๐๐๐.- 

 
 

๒.๓๖ 

 
 

ส านักปลัด 

รวม ๓ ๓.๙๕ ๑๓๐,๐๐๐.- ๒.๓๖  

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๔. กำรพัฒนำด้ำนคณุภำพชวีิต 
 ๔.๑ พัฒนาด้านการสาธารณสขุ 
 ๔.๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว 
 ๔.๓ ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
 ๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอปุโภคและบริโภค 
 

 
๗ 
๘ 
๒ 
- 

 
๙.๑๒ 

๑๐.๕๓ 
๒.๖๓ 

- 

 
๒๔๕,๐๐๐.- 
๒๗๕,๐๐๐.- 
๑๔๐,๐๐๐.- 
- 

 
๔.๔๖ 
๕.๐๑ 
๒.๕๕ 

- 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 

รวม ๑๗ ๒๒.๓๗ ๖๖๐,๐๐๐.- ๑๒.๐๒  

 
 
 



 
 

๑๓ 
 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๕. กำรพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 
 ๕.๑ ส่งเสริมพฒันาด้านการศกึษา 
 ๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

 
๑๒ 
๘ 

 
๑๕.๗๙ 
๑๐.๕๓ 

 
๕๐๗,๘๐๐.- 
๓๐๐,๐๐๐.- 

 

 
๙.๒๕ 
๕.๔๖ 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม ๒๐ ๒๖.๓๒ ๘๐๗,๘๐๐.- ๑๔.๗๑  

 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๖. กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง 
 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 
 ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
๕ 
๕ 

 
๖.๕๘ 
๕.๒๖ 

 
๒๙๐,๐๐๐.- 
๓๙๙,๒๓๐.- 

 

 
๕.๒๘ 
๗.๒๗ 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม ๑๐ ๑๑.๘๔ ๖๘๙,๓๒๐.- ๑๒.๕๕  

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 
 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๗. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 ๗.๑ ปรับปรงุประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต.            
 ๗.๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 
 

 
๑๒ 
๓ 
๖ 

 
๑๕.๗๙ 
๓.๙๕ 
๗.๘๙ 

 

 
๒,๔๔๐,๐๐๐.- 

๓๕๐,๐๐๐.- 
๒๕๒,๕๐๐.- 

 

 
๔๔.๔๘ 
๖.๓๘ 
๔.๖๐ 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

รวม ๒๑ ๒๗.๖๓ ๓,๐๔๒,๕๐๐.- ๕๕.๔๖  
 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 

ด ำเนินกำร 
ร้อยละ 

ของโครงกำร 
จ ำนวน 

งบประมำณ 
ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หนว่ยด ำเนินกำร 

๘. กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
  ๘.๑ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน   
  ๘.๒ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
  ๘.๓ ด้านบุคลากร   
  ๘.๔ ด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๕  ด้านบูรณาการ 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 
 

รวม - - - -  

รวม      



 
 

๑๕ 
 
 

๑.๓ กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิ่นไปปฏบิตัิในเชิงคุณภำพ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
๑. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทางเท้า คูระบายน้ า 
 ๑.๒ ระบบจราจร 
 
 ๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
 ๑.๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 
 ๑.๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
 

 

 
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมสะดวกลดปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุ มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ดีขึ้น สามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและ
มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเส้นทางในพื้นที่
เพื่อปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ระบบสื่อสารในองค์กร สถานที่ราชการ
และประชาชนในต าบล สื่อสารอย่างทั่วถึง 
- ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคและ
บริโภคทั้งปี สามารถลดปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที ่
 

 

 
๒. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิและกำรเกษตร 
 ๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
 
 ๒.๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุง
พืชผลทางเกษตร 

 

 
 
- ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
- ประชาชน แปรรูปผลผลิตการเกษตร
สามารถมีตลาด ช่องทางจ าหน่าย และเพิ่ม
คุณค่า มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑๖ 
 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
๓. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิ่น 
 

 

 
๔. กำรพัฒนำด้ำนคณุภำพชวีิต 
 ๔.๑ พัฒนาด้านการสาธารณสขุ 
 
 ๔.๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสถาบัน
ครอบครัว 
 
 ๔.๓ ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 
 
 
 
 
 ๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอปุโภคและบริโภค 

 

 
 
- เด็ก เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
- เด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผูสู้งอายุได้
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการออกก าลัง
กายสุขภาพแขง็แรง เกิดความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขและช่วยแก้ไขปญัหาด้านยาเสพ
ติดในพื้นที ่
- ประชาชน มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคและการเกษตร เสริมสร้างรายได้
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

 

 
๕. กำรพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ วฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 
 ๕.๑ ส่งเสริมพฒันาด้านการศกึษา 
 
 

 ๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
- เด็กเลก็ นักเรียน นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เยาวชน ประชาชนมี
โอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 
- เด็ก เยาวชน ประชาชนศึกษาศาสนามี
จิตส านึกการอนรุักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

๑๗ 
 

 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
๖. กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคง 
 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 
 

 ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

 
 

- ประชาชนในพื้นที่สามารถได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
- ประชาชนได้รบัการอบรมการใช้รถใช้
ถนน กฎหมายจราจรและเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 
 

 

 
๗. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 ๗.๑ ปรับปรงุประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 

 ๗.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบต.  
           
 ๗.๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

 
 
- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การปฏิบัตงิานได้ดีขึ้น 
- สามารถให้การบรกิารและแกป้ัญหาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน 
- การสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ระดับพื้นที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 

 

 
๘. กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
  ๘.๑ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
   
  ๘.๒ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 

  ๘.๓ ด้านบุคลากร 
   
  ๘.๔ ด้านฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
   
  ๘.๕  ด้านบูรณาการ 
 

 
 
- ประชาชนได้รบัการอบรมเสรมิสร้าง
ความรู้ด้านพลังงาน 
- ประชาชนมีความรู้สามารถอนุรักษ์
พลังงาน 
- บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น 
- ประชาชนมีความรู้สามารถฟืน้ฟู
สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาในพื้นที่ 
- การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณา
การกับหน่วยงานในพื้นที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ 

ยุทธศำสตรเ์พือ่กำรพฒันำ 

๑. แผนยุทธ์ศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี

วิสัยทัศน;์ “ประเทศมีควำมม่ันคง มั่งคัง่ ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพฒันำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

๑. ควำมมั่งคง 

1.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกลที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ ามีม ี

๒. ควำมมั่งคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชนจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ย่ังยืน 

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

๑๙ 

 
๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๓.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. อนำคตประเทศไทย ป ี๒๕๗๙: ร่วมมือกันขบัเคลื่อนประเทศให้ก้ำวไปสู ่
๔.๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
๔.๒ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๓ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย 
๔.๔ ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
๔.๕ ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานรากการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริการคุณภาพ การค้าส่งปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น 
๔.๖ คนไทยอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นพลเมืองที่

ตื่นรู ้มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

๒. กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

๓. กรอบแนวทำงที่ส ำคญัของยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ป ี
๓.๑ ด้ำนควำมมั่งคง 

๓.1.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓.1.๒ ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

๓.1.๓ การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง 

๓.1.๔ การพัฒนาระบบ กลไกล มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

๓.1.๕ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

๓.1.๖ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

๓.1.๗ การปรับกระบวนการท างานของกลไกลที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 



 
 

๒๐ 

 
๓.๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

๓.๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
๓.๒.๒ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๓ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SME สู่สากล 
๓.๒.๔ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
๓.๒.๕ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

๓.๒.๖ การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

๓.๓ ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน 
๓.๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๓.๓.๒ การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
๓.๓.๓ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์
๓.๓.๔ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
๓.๓.๕ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

๓.๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเทำ่เทยีมกันทำงสังคม 
๓.๔.๑ สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
๓.๔.๒ พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
๓.๔.๓ มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
๓.๔.๔ สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๔.๕ พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกลในการสนับสนุนการพัฒนา 

๓.๕ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.๕.๑ จัดระบบอนุรกัษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
๓.๕.๓ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.๕.๔ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓.๕.๕ การร่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓.๕.๖ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 



 
 

๒๑ 
 

๓.๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 
๓.๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
๓.๖.๒ การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๓.๖.๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๓.๖.๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๖.๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
๓.๖.๖ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
๓.๖.๗ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๒ 

๒. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำต ิฉบบัที ่๑๒ 

ส่วนที ่๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้อง
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้
สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้น
มาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้  ทักษะ และทัศนคติสังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานโดยที่
ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนใน
เชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ทามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลาย
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วน
ว่า ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น 
ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมควบคู่
กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนา
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

นอกจากนั้น ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่จะต้องผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่ อมโยงระหว่าง
ประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้ นที่
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยง
อื่นภายในประเทศ และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคมผุ้ประกอบการ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนาไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 



 
 

๒๓ 
 

ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพื้นฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้านดังกล่าว ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มผลิตภาพการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู่ในสนามแข่งขันของโลกรวมทั้ง
การใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนา
นวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปใน
เรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal:  SDGs) ทั้งนี้ การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาลและด้วยสภาพปัญหาที่เรื้อรังและ
เชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้น
การพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าว ให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังนั้นนับว่าเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุกด้านนั้น  ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาวและวาง
แนวทางการพัฒนาหลักๆ ที่ต้องด าเนินการเพื่อจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผน
แม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ มีการบูร
ณาการกันแผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็นล าดับที่เหมาะสมและมีความ
สอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่อง
ในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพื้นฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกนัในทุกระดับ 

การพัฒนาในช่วง ๕ ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ จึงนับเป็น ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยใน
ระยะ ๒๐ ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่
ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการน ายุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน ๕ ปีแรกอย่าง
ชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่างๆส าหรับการพัฒนา โดยทีการ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ ๕ ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการต่อไปอีกใน ๓ แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๕ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๕-๒๕๗๙ ซึ่งเป็นช่วง
สุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการ
พัฒนาจึงเป็นรายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีในทุกด้าน โดยที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน ๕ ปี แรกของช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ผ่านไป 



 
 

๒๔ 

๑.๑ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์  ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนฯ ดังนี ้

๑. ยึด “หลักปราชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่มีความสุข และ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณ ีและวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยาธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้ง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทย
และสังคมไทยที่พึ่งพาปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ า
น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิตัส สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น 



 
 

๒๕ 
 

สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการทีมีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็น
ฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการสุขภาพ 
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้อง
กัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมีความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและ
การก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มาในการ
ก าหนดเป้าหมายไดค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวหรือ
เสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทาง
ส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ 
และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคญั 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และกลไกการ
ท างานในรูปแบบขอคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

๑.๒ เงื่อนไขและสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ 

การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔ - พ.ศ.๒๕๐๙) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมี
ขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้นจากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น  และโครงสร้างพื้นฐานมีการ
พัฒนาครอบคลุมอย่างมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและการขยายความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นชัดเจน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้สร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิตและบริการ
ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา เป็นต้น 



 
 

๒๖ 
 

ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๐ ต่อปี
ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มขันมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี  ๒๕๓๐ 
เป็นต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจที่
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๑ โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 
๒๙,๓๐๗ บาทต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๔๑,๒๑๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการมีความหลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบบในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็น
สากลมากขึ้นทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและ
บริการรวมกันสูงถึง ๑๗.๒ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๙ ของขนาดเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่า
การผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่ามากขึ้น 

ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นและส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๐ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน
๓๘.๕ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๐.๙ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับทั้งจ านวน
ประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจนต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคน
จนลดลงจากร้อยละ๒๐.๐ในปี๒๕๕๐เป็นร้อยละ๑๐.๕ในปี๒๕๕๗ขณะที่จ านวนประชากรใต้เส้นความยากจน
ลดลงจากจ านวน ๑๒.๗ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ เป็น ๗.๑ ล้านคนในปี ๒๕๕๗ คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้น
ในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ เช่น ในปี ๒๕๕๘ ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ขณะที่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุค่าเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดยอายุ
ค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย ๗๑.๖ ปี และเพศหญิง ๗๘.๔ ปี จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในวัย 
๑๕-๕๙ ปีเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐.๑ ปี 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ าทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณก าลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพบริการสาธารณะคุณภาพการศึกษา
และบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่
เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาท ิรูปแบบการขนส่งยัง 



 
 

๒๗ 
 

ไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ รวมทั้งการ
ให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากหนี้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมไอย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสิทธิภาพต่ าขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าบริการสาธารณที่จัดให้กับประชาชนและภาคเอกชน
จะพัฒนาให้เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานสากล ประกอบ
กับภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรร
งบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้นการใช้
จ่ายงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในขณะที่
คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง เนื่องจากการเข้าท างานในภาครัฐไม่ใช่ทางเลือกแรกของคนที่มี
ความสามารถหรือการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที่บุจลากรที่มีความสามารถลาออกจ านวน
มาก เพราะมีทางเลือกอื่นๆที่ดีกว่า สาเหตุส าคัญคือ ภาครัฐขาดการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และขาดการ
พัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกรวมทั้ง
ต้องเผชิญกับปัญหาคอรัปชั่นขยายวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีผลิตภาพ
การผลิตรวมต่ าและต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาค
การค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์
ความรู ้เทคโนโลย ีและบริการอื่นๆมาก จึงเป็นความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาใน
ด้านคุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงและขาดความเป็นธรรมในด้านอื่นๆอีก
มากมายที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลือง ร่อย
หรอและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ในด้านความ
มั่นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน สะสมมานานและขยายวงกว้างจากเดิมจนสัญญาณเตือนถึงความ
เสียหายที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ สร้างความขัดแย้งในชาติ
และปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มีรากฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองและปัญหาสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ในด้ำนเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา
พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๐๔-
พ.ศ.๒๕๓๔) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เมื่อการส่งออกและการลงทุนเริ่มชะลอตัว
ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในป ี๒๕๔๐  



 
 

๒๘ 
 

และการวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤตทาง
การเงินอย่างรุนแรงในปี ๒๕๔๐ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๔๑ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 
๒๕๔๐-๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆโดยสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของการแข่งขันใน
ตลาดและด าเนินมาตรการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น  รวมทั้ง
การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหาภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งแต่แผนพัฒนาระเทศไทยฯ ฉบับที่ ๙ เป็น
ต้นมาประเทศไทยก็ให้ความส าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนามากขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นตามล าดับ รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วน
ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้
ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดี โดยเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
ปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัดโดย 
International Institute for Management Development (IMD) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๐ จาก
จ านวนประเทศทั้งหมด ๕๙ ประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และล่าสุดในปี ๒๕๕๙ อันดับได้ปรับดีขึ้น
เล็กน้อยเป็นอันดับที่ ๒๘ จากจ านวนประเทศทั้งหมด ๖๑ ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
ของไทยในช่วง ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส าหรับความยากง่าย
ในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี ๒๕๕๙ ไทยอยู่ในอับดับที่ ๔๙ จากจ านวน
ประเทศทั้งหมด ๑๘๙ ประเทศจวบจนปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดีและระบบโล
จิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์ จึงมีต้นทุนสูงและปัญหาในด้านบริหารจัดการของภาครัฐและกฎระเบียบ
ต่างๆที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่นและเมื่อเผชิญกับปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจไทย
ก็มีความผันผวนได้ง่ายและโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  โดยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙, ๑๐ และ ๑๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ ๕.๘ ๓.๐ และ ๓.๔ ตามล าดับ
และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๑ เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๑๒ และมีความชัดเจนว่าในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทยอยู่สถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งใน
ด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
วัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ 



 
 

๒๙ 
 

ในขณะที่โครงสร้างการผลิตก็เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนผ่าน
จากอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
มากขึ้นโดยที่การร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยก็มีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐานกว้างขึ้นจาก
บริการดั่งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับ ทั้งในด้านการเงิน บริการ
สุขภาพและอื่นๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่นๆ ผลิตภาพการ
ผลิตต่ าเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ที่ดินไม่
เหมาะสมและการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
และราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะของการ
อุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

ในด้ำนสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้  ปัญหาที่ส าคัญ เช่น การศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล้าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้
และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมและเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษา
ไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือการที่คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ
รายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ โครงสร้างประชากรไทยไดเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดย
ที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัย
แรงงานได้ลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงาน
ไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการ
จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรด้วย และเมื่อประกอบกับคุณภาพ
คนที่ยังต่ าในช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนาประเทศ  ตั้งแต่
พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น รวมทั้ง
การเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยัง
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิต นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะที่ 



 
 

๓๐ 
 
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖
สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมีความแตกต่างกัน
ระหว่างในพื้นที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึงและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าซึ่งในอนาคตนั้นมี
แนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้นอาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ การ
จัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ 
๓๒.๕๑ และองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ ขององค์กรทั้งหมด 

ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  นับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน
กลุ่มต่างๆกันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวมศูนย์  
ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลายและทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถ
จัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง โดยมี
ปัญหาส าคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อ
คนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มขึ้นถึง ๓๐.๘ ล้าน
ตัน ในปี ๒๕๕๗ ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ นอกจากนั้นยังมีปัญหามลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและ
ที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ขณะเดียวกันคุณภาพน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและปศุสัตว์ และ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี เนื่องจากมาตรการการลดก๊าซเรือน
กระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
ส่งผลให้เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ สภาพ
ภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การ
ผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็น
ปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา 
ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพื่อท าการเกษตรในพื้นที่ป่าไม้และการเผาป่าเพ่ือการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เกษตร
ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

 
 
 



 
 

๓๑ 
 

ภายใต้ประเด็นข้อจ ากัดและความท้าทายดังกล่าว ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็นจุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับ
แรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่าง
แท้จริง โดยที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพิ่มขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลายประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งแรงงานมีราคาถูกและใช้
มาตรการอื่นประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น  จึงสามารถแข่งขันในตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความผันผวนง่ายมาก
ขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้
ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้า
มนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณีและฟอกเงิน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทาง
ธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการ
เงิน เป็นต้น 

๑.๓ จุดเน้นและประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อน
และข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากจุด
แข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการพัฒนาในระยะ
ยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้นให้ความส าคัญกับประเด็จที่มี
ลักษณะการบูรณาการส าคัญที่ต้องน ามาประกอบการพิจาณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง มีดังน้ี 

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อน ามาท าสิ่งใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสงัคม ทั้ง
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและการแข่งขันจากประเทศที่มี 



 
 

๓๒ 
 

ค่าแรงต่ ากว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือด้านกระบวนการผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการโดยที่ให้ความส าคัญทั้งกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อนและการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการแทบทุกชนิด  
และมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยที่บางส่วนจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งในสายการผลิตไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงกว่าโดยจะให้การพัฒนาหรือออกแบบ
สินค้า การวิจัยและพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการก้าวไปข้างหน้าให้มูลค่าเพิ่มสูงกว่าใน
ขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าซึ่งเป็นตอนที่ให้มูลค่าเพิ่มที่ต่ าที่สุด 

ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระการ
วิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่บูรณาการ โดยส่งเสริมความ
ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการนักวิชาการรวมทั้ง
ชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็งและ
ต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเข้าด้วยกันกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
โดยต้องก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็นการพัฒนาทางสังคมซึ่ง
เป็นที่ต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่
กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนา
นวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการวิจัย องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแนวคิด
และทรัพยากรอื่นๆ ทีจ าเป็นในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการสร้างสังคมคุณภาพ 

๑.๓.๒ การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ๕ ปีนี้มุ่งเน้นในเรื่องส าคัญ ดังนี ้

๑) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด อาทิ พัฒนาบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการการรับรู้
ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก าเนิด และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 

๒) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มี
ความส าคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วัฒนธรรมและบริการที่มีค่าสูง เป็นต้น 

๓) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและน าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น 

๔) การสนับสนุนสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไกในการลด
ความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ อุปกรณ์
ช่วยผู้พิการ 



 
 

๓๓ 
 

๕) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัยการสร้างเครือข่าย
วิจัย กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัยโดยต้องมุ่งเน้นการ
ประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนในการ
ยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ านวน
ประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่ า 
คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่องความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติที่ไม่ตรงกับตลาดงาน และผู้สูงวัยมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวนไม่น้อยต้องพึงพิงผู้อื่นในการด าเนินชีวิต 
เป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีดังน้ี 

๑) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

๒) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 

๓) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้า
สู่ตลาดแรงงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้ง
ทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ 
วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

๔) การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ 

๕) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้  โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปรับระบบการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๖) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพการพัฒนา
รูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบาย
สาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสขุภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี



 
 

๓๔ 
 

๑.๓.๔ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปยังต้องด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข  รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้นมากขึ้น
ในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง
รายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังน้ี 

๑) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดโดยจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากิน
อย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน
การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้  การพัฒนาระบบการกันภัยพืชผล 
การจัดต้ังธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก เป็นต้น 

๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ
รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพและการ
สนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

๓) การกระจายการจัดการบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่งถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการ
กระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม 

๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชนการสนับสนุนศูนย์
ฝึกอาชีพเพื่อยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดัน
กลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ท ากินและที่อยู่
อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ 

๑.๓.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐานและทุน
ทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

๑.๓.๖ กำรปรับระบบกำรผลิตกำรเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและศักยภำพของพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่ เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ท ากินของเกษตรกร 



 
 

๓๕ 
 

ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการท างานต่ าระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 

๑.๓.๗ กำรเพิ่มศักยภำพฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและกำรต่อยอดไปสู่ฐำนกำรผลิตและบริกำร
ให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการ
เตรียมคน และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 

๑.๓.๘ กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 

๑.๓.๙ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจบริกำรและกำรท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้
เติบโตและสนับสนุนภำคกำรผลิต เน้นกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของ
พื้นที่รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

๑.๓.๑๐ สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำคกำรผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน าผลการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS ,ACMECS,IMT-GT,JDS และ BIMSTECและ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์พัฒนารูปแบบและ
บริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ 

๑.๓.๑๑ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.๓.๑๒ กำรฟื้นฟพูืน้ฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บน
พื้นฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและของประเทศในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้า 
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๑.๓.๑๓ กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหารจัดการภาครัฐให้
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอ านาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 

๑.๓.๑๔ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถ
และพัฒนำคณุภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภาคและในอาเซียนอย่างเป็น
ระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองโลจิสติกส์ และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

๑.๓.๑๕ กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทายได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างสมดุล  และการบริหารจัดการพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๓.๑๖ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่  โดย
ในระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความ
คืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการลด
การใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อกับประเทศเพื่อบ้าน และการ
เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนมุ่งเน้น
การต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน 
จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในส่วนที่ท า
ให้เกิดการเชื่อมโยงต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อขยายโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยใน
เวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของ าไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ  รวมทั้งการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

๑.๓.๑๗ กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Outward investment) โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ฐานการผลิตในต่างประเทศ 



 
 

๓๗ 
 

๑.๓.๑๘ กำรปรับปรุงภำคกำรเงินของไทยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและให้สำมำรถแข่งขันได้  ซึ่ง
ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ
การให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  รวมทั้งการก ากับดูแลที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้
อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการระดมทุนมาใช้
สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อให้ภาคธุรกิจและ
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 

๑.๓.๑๙ กำรปฏิรูปด้ำนกำรคลังและงบประมำณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษีการปรับระบบ
การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิง
พื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม เพื่อลดภาระ
การพึ่งพารายได้จากรัฐบาล 

๑.๓.๒๐ กำรสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรคลังของระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม ได้แก่ ระบบการออม
เพื่อการเกษียณอายุ ระบบประกันสุขภาพ 

๑.๔ เป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วง ๕ ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อ

ยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและ
ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯฉบับที่
ผ่านมาเพื่อให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจน
ขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็น
ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณา
การของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผล การด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัว
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (๒) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้
และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  และเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี ๒๕๗๙ (๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗  



 
 

๓๘ 
 

ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (๖) มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาท
ภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิตัลในการบริการปัญหา
คอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 

เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเป้าหมายในระยะยาว
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่
มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล 
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มี
คุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การ
ให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของ
อาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพใน
ปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะได้ในระยะยาว” 

๑.๕ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญ 
ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  ๑๒ ถูกก าหนด

จากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้
เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่
สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 
๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้น
ประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้อง
ต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้า
ของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลาย
ประเด็นการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็น
การยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลาน้ันๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 
 

๓๙ 
 

ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุม
มิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาใน
เรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการ
พัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การสริมส
ร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  และประกอบกับอีก ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง  ๖ ด้าน
ให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกก้าวหนึ่งส าหรับการเชื่อมต่อกับการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการ
ปฏิบัติโดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ 
(Flagship Program) ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ ให้บรรลุผล 
โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพื้นที่และมีการก าหนดตัวชีวัดใน
การติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน กฎระเบียบ เรื่อง
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อการรองรับความท้าทายในการพัฒนา ในขณะเดียวกันแนวทางการ
พัฒนาซึ่งรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็น
และแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลัง
ด าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพื่อสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก็ได้
ก าหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปี
ต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 



 
 

๔๐ 
 

๓. แผนพัฒนำภำค/แผนพฒันำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวดั 
๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
๑) วิสัยทัศน ์(Vision) 
 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา มาตรการทางระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2. กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรตำ่งประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคญัต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 

แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
          2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธมินุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
          2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
          2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบรหิารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเขำ้ถึงบรกิำรของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

๑๙ 



 
 

 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมอืง การทารุณกรรมต่อ

แรงงานข้ามชาต ิการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปญัหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจดัสวัสดิการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
          3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรบัการดูแลผู้สูงอายุ 
          3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
          3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
          3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผูท้ีอ่ยู่ในพื้นที่ที่ไมไ่ด้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตทีด่ินทับซ้อนและแนวเขต
พื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

4. กำรศึกษำและเรยีนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
          4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลอืกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
          4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้ 
          4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพฒันาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ูเน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
          4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนพัฒนาคณุภาพชีวิต สรา้งสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอยา่งยั่งยืน 
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5. กำรยกระดบัคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสขุภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

6. กำรเพิม่ศกัยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่

ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู ่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ 
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้  

โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น  และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต  การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล  โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการ
สร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ 
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก  และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้
ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ่ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินด ีเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง 
โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.และรถไฟฟ้า

เชื่อม กทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้
ทันที 

- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทนุระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
ให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินคา้ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน 
การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสทิธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่ละแห่งใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน  โดยเร่งขับเคลื่อนตาม

แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8. กำรพฒันำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย พฒันำและนวตักรรม 
8.1 สนับสนนุการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 

ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 

9. กำรรกัษำควำมมั่นคงของฐำนทรพัยำกรและกำรสร้ำงสมดลุระหวำ่งกำรอนุรักษ์กับกำรใชป้ระโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  โดยให้

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน 
เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาต ิ

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

 

๒๓ 

 
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่

สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น



 
 

จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้ งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยตุธิรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหนว่ยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวฒุิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 

11.2 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 

 
ยุทธศำสตรห์ลักที่ คสช. ยดึถือเปน็แนวทำงในปัจจบุนั มี ๙ ด้ำน ดงันี ้

1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 



 
 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรใ์นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตรใ์นเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตรใ์นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

 

 
ค่ำนยิมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. 

๑ กันยายน ๒๕๕๗ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย ์เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่
9. มีสติรู้ตัว รูค้ิด รู้ท า รู้ปฏบิัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช ้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมือ่มีภูมิคุ้มกันทีด่ ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจงัหวดัภำคใตช้ำยแดน พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้น านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน
ดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้าง



 
 

ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความ
เจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และน าไปสู่การกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยก าหนด วิสัยทัศน์ ว่า  

“ศูนย์กลำงกำรพัฒนำยำงพำรำ ฮำลำล และกำรท่องเที่ยว สู่อำเซี่ยน” 
- การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูปและการหาช่องทาง

การตลาด เพื่อให้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้
ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างมูลค่าเพิ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
ต้นทุนลดลง น้ ายางเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

- การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ และเป็นวิถีของประชาชนในกลุ่ม 
ให้มีมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานการผลิตของสินค้าฮาลาล สร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลให้กลุ่ม
จังหวัด และพัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าฮาลาลของกลุ่มสู่สากล ทั้งที่เป็นอาหาร (Food) และไม่
เป็นอาหาร (Non Food) การใช้ประโยชน์ ๘๒% เป็นมุสลิม ผ่านมือคน ๓ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ในชื่อของ 
“อัลฟำตอนี” ทั้งนี้จะใช้อีก ๑๓ จังหวัดเป็นฐานสนับสนุนเรื่องฮาลาล ไม่ใช้เฉพาะนิคมฮาลาลปัตตานี ย้ายมา
ใช้เขตอุตสาหกรรมปัตตานี สตูล และสงขลา เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมซึ่งมีเป็นจ านวนมากในกลุ่มจังหวัด 

- การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ จัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมผู้ให้บริการการท่องเที่ยวให้หลากหลายภายใต้
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เยี่ยมเยือน และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  

เป้ำประสงค์รวม ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดนให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
วิธีกำรที่ ก.น.จ. ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดนจึงก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต
การแปรรูปและช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนาการค้าการลงทุนและทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 

 
๒๖ 

แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐) 
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดั 
1. วิสัยทัศน์ : ยะลำน่ำอยู่ เชิดชูสนัติสุข รุกทนัอำเซียน 
 ค ำอธบิำยวิสัยทศัน์ 



 
 

จังหวัดยะลา มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงาม และเป็นระเบียบ  มีความสะอาด
ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย  ตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนด้านการจัดการระบบสุขภาพที่ดี จนได้รับการคัดเลือก
จากองคก์ารอนามัยโลก (WHO)  ในป ี๒๕๔๐ ให้เปน็ ๑ ใน ๕ ของจังหวัดที่เป็นเมืองน่าอยู ่(Healthy cities)  
อีกทั้งในอดีตประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ แม้มีความแตกต่างกันในการนับถือศาสนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง  แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน และอุปสรรคส าคญัในการ
พัฒนาจังหวัด 

จังหวัดยะลา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “ยะลำน่ำอยู่ เชิดชูสันติสุข รุกทันอำเซียน”  
หมายถึง การน ายะลามุ่งไปสู่เมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ประชาชนได้รับการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
และการด าเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน 
ทั้งในประเทศและระหว่างประทศ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งบูรณาการแผนด าเนินงานการเชื่อมโยงระหว่างประชาคมทั้งสาม  ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมี
ศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้ง น าไปสู่เมืองแห่งความสันติสุ ข  โดยให้ประชาชนและชุมชนมี
ความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของ
พื้นที่ และประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในภาครัฐ 
๒. เป้ำประสงค์รวม   

(1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(2) สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เชื่อมั่นศรทัธาภาครัฐ 
(3) ประชาชนได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพด ีอยูใ่นสิ่งแวดล้อมที่ด ีมีการด าเนนิชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มผู้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบผู้ด้อยโอกาสและผูพ้ิการมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 
๔๘ 

๔. ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  จ ำนวน  ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ 
(1)  ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรปูผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(4) เสริมสร้างยะลาสันติสุข 

 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 1 
ส่งเสริม พัฒนำ กำรผลิตและกำรแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตร  

เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรสง่ออก 
 



 
 

เป้ำประสงค ์: รำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้จำกภำคกำรเกษตรและกำรแปรรปูสินค้ำภำคกำรเกษตร 
 

ตัวชี้วดั / ค่ำเปำ้หมำย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร 

(ยางพารา, ทุเรียน, ลองกอง, กล้วยหิน, 
โคเนื้อ, แพะ) 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าสินค้าเกษตรเฉลี่ย 
๔ ปี = 2% 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

1 % 
ต่อปี 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 

ร้อยละ ๕ ต่อป ี ๕ % 
ต่อปี 

๕ % 
ต่อปี 

๕ % 
ต่อปี 

๕ % 
ต่อปี 

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ 
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart  

Farmer) 
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพือ่รองรับการเกษตร  
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรกัษ์พลังงาน  ในกระบวนการผลิตและแปร

รูปสินค้า 
๖. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
๗. ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
๘. ส่งเสริมการแปรรูปและยกระดับสินค้าทางเกษตร ให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
๙. ส่งเสริมพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนา

ผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

๕๐ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม 

 
 

เป้ำประสงค ์: รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น กำรทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชำตแิละวฒันธรรมไดร้บักำรพฒันำที่
ยั่งยนื 

 
ตัวชี้วดั / ค่ำเปำ้หมำย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 



 
 

 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อป ี ร้อยละ ๕ ต่อป ี

(ค่าเฉลี่ย ปี 2550-55) 
5% 
ต่อปี 

5% 
ต่อปี 

5% 
ต่อปี 

5% 
ต่อปี 

2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา ๕ แหล่งต่อปี 

๕ แหล่งต่อปี ๕ แหล่ง
ต่อปี 

๕ แหล่ง
ต่อปี 

๕ แหล่ง
ต่อปี 

๕ แหล่ง
ต่อปี 

๓. จ านวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ปลีะ ๑ แหล่ง 

ปีละ ๑ แหล่ง ๑ แหล่ง
ต่อปี 

๑ แหล่ง
ต่อปี 

๑ แหล่ง
ต่อปี 

๑ แหล่ง
ต่อปี 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ
อ าเภอเบตง 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
3. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๑ 

 
 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
 

พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 

เป้ำประสงค ์: ประชำชนมีคณุภำพชวีติทีด่ใีนเมืองน่ำอยู่ กำรศึกษำมคีุณภำพ อำชพีมั่นคง สุขภำพดกีลุ่มผู้
ได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณค์วำมไมส่งบ ผู้สูงอำย ุผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสมีศกัยภำพและสำมำรถพึง่พำ
ตนเองได ้
ตัวชี้วดั / ค่ำเปำ้หมำย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน ค่ำเปำ้หมำย 



 
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการสอบ O-Net ชั้น ม.๓ เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา 

ปี ๒๕๕๙ร้อยละ ๓๓.๓๑ 
เพิ่มจากปี 255๘ 

=๑.๘๘% 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

๒. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดัน
โลหิตและเบาหวานในปีที่ผ่านมาป่วย 
- โรคความดันโลหิตสูงในปีปัจจุบันไม่
เกินร้อยละ๑๐ 
- โรคเบาหวานในปีปัจจุบันไมเ่กินร้อย
ละ๕ 

 
 

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ปี 255๙=๐.๙(๙เดือน) 

ไม่เกินร้อยละ ๕ 
ปี 255๙=๑.๒(๙เดือน) 

 
 

๑๐ 
 

๕ 

 
 

๑๐ 
 

๕ 

 
 

๑๐ 
 

๕ 

 
 

๑๐ 
 

๕ 

๓. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ร้อยละ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ 

๔. กลุ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
พึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ ๙๐ 

๘๗.๙% 
(ค่าเฉลี่ยย้อยหลัง ๓ปี) 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 

๕. ร้อยละของคุณภาพน้ าในแม่น้ าสาย
หลักอยู่ในเกณฑ์พอใช้ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๗๐ 

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ 
๗๐ 
 
 

ร้อยละ 
๗๐ 
 
 

ร้อยละ 
๗๐ 
 
 

ร้อยละ 
๗๐ 
 
 

 

 
 
 
 

 
๕๒ 

 
กลยุทธ์ 

     1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
4. พัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
5. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในและนอกระบบ 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓ 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้ำงยะลำสนัติสุข 

 
เป้ำประสงค ์: สังคมมคีวำมปรองดอง สมำนฉันท์ ชมุชนมสี่วนร่วมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 

ตำมแนวทำงประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน 
ตัวชี้วดั / ค่ำเปำ้หมำย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 



 
 

1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้ายลดลง 
ในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ
11 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
14 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งทีม่ี
ระบบรักษาความปลอดภัย 

ร้อยละ 
69 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

3. อัตราการจับกุมคดียาเสพติดต่อ
ประชากรแสนคน ไม่เกิน ๒๔๐ คด ี

ไม่เกิน 
24๐ คด/ีเดือน 

ไม่เกิน 
240 คดี/

เดือน 

ไม่เกิน 
240 คดี/

เดือน 

ไม่เกิน 
240 คดี/

เดือน 

ไม่เกิน 
๓๐0 คดี/

เดือน 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชน 
2. เพิ่มประสทิธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขภัยพิบัติและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์ และวิถชีีวิตของประชาชนในพื้นที ่
6. สร้างความเข้าใจและอ านวยความเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัยะลำ 
ประจ ำป ี๒๕๖๐ 

“””””””””””””””””””””””””””” 
 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกังสดาล 
โรงแรมยะลา แกรนด์พาเลช อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ประจ าป ี๒๕๖๐ ดังนี้ 



 
 

 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยะลำโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง  (Strength) 
 ๑. มีพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย 
 ๒. มีความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนารวมทั้งมี
แหล่งผลิตและจ าหน่ายเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ามุสลิมรวมทั้งอาหารฮาลาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 ๓. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับและสอนภาษาหลากหลาย เช่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาอาหรับ 
 ๔. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายมาใช ้
 ๕. มีผังเมืองที่ดี ภูมิประเทศสวยงาม และสะอาด มีอ าเภอติดชายแดนประเทศมาเลเซีย คือ อ าเภอเบ
ตง 
 ๖. เส้นทางคมนาคมสะดวกและสามารถเช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๗. มีป่าต้นน้ าและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
 ๘. มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 
 ๙. มีสถานบริการสาธารณสุขทั่วถึง 
 ๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการก าหนดนโยบายและการจัดการด้านบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
 ๑๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของท้องถิ่นดี 
 ๑๒. มีสถานที่ท่งเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒธรรม 
 
 
 
 
 

๕๕ 
 
จุดอ่อน  (Weakness) 
 ๑. ประชาชนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรท าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการ

ของตลาด 
 ๒. คุณภาพการศึกษาทุกระดับอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 ๓. ประชาชนว่างงานเพราะเลือกงานและไม่มีทักษะในการท างาน 
 ๔. ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
 ๕. ประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖. เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

แสวงหาผลประโยชน ์
 ๗. ประชาชนท าเกษตรแบบขาดความรู้ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๘. ขาดการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 



 
 

 ๙. ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินและไม่ทราบสิทธิ์ของตนเอง 
 ๑๐. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่างท้องถิ่นและ

หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
 ๑๑. ระบบชลประทานไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 ๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นบางส่วน ขาดความตระหนักหรือให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 ๑๓. ภาคประชาชน/ประชาสังคมขาดความตระหนักรู้ในสิทธิ์และหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 ๑๔. เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ชนบทไม่สะดวกและไม่ได้มาตรฐาน 
 ๑๕. หน่วยงานรัฐ/อปท.ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเฉพาะด้าน 
 ๑๖. ประชาชนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงาน 

 
โอกำส  (Opportunity) 
 ๑. รฐับาลมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือพื้นที่เป็นจ านวนมาก 
 ๒. ประเทศเพ่ือบ้านมีความสนใจเข้ามาลงทุนค้าขายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๓. หน่วยงานรัฐสนับสนุนโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรหลากหลายรูปแบบ 
 ๔. รัฐบาลก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (ASEAN Economic Community : AEC) 
 ๕. รัฐบาลก าหนดแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย (IMTGT) 
 ๖. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของประชาคม
อาเซียนและภาษามลายูกลางซึ่งเป็นภาษาของประเทศอาเซียนตอนใต้ 
 ๗. นโยบายความร่วมมือในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียวเป็น
ช่องทางส่งออกสินค้าของจังหวัดสู่อาเซียน 
 
 
 

 
๕๖ 

 
อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ประชาชนนอกพื้นที่มีความหวาดระแวงในสถานการณ์ท าให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจาก

ภายนอกไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่ 
 ๒. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 ๓. การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับไม่เอื้ออ านวยต่อการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม 
 ๔. สินค้าหนีภาษีเข้ามาในพื้นที่เป็นจ านวนมาก 
 ๕. ข่าวสารทางลบจากสื่อภายนอกส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว 
 ๖. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 ๗. ขาดการประกันราคาสินค้าทางการเกษตร 
 

*********************************** 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๗ 
 

วิสัยทัศน์ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัยะลำ 
 

“สังคมกำรเรียนรู้ คูคุ่ณธรรม น ำคุณภำพชีวิตทีด่ี ยะลำมีสันติสุข สู่อำเซียน” 
 
ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกังสดาล 
โรงแรมยะลา แกรนด์พาเลช อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร



 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นให้จังหวัดยะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ได้รับโอกาสในการพัฒนา สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วนของสังคม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี น ายะลาไปสู่เมืองที่น่าอยู่ เมืองแห่งสันติสุข ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง
อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความสามัคคีภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัยะลำ ประจ ำป ี๒๕๖๐ 
 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย ๗ ยุทธศำสตร์ ๔๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 ยุทธศำสตรท์ี่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรศกึษำ กีฬำ และนันทนำกำร 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศ
กลุ่มอาเซียน         

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้
มาตรฐานในทกุระดับชั้น        

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาระบบเทคโนโลยีทางการศกึษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ ๕ พฒันาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้น า
และองค์กรชุมชน         

กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

 
 
 

๕๘ 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมดำ้นสำธำรณสขุ    

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบครัวทกุด้าน   

กลยุทธ์ที่ ๒ วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๓ ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพ
ติดอย่างจริงจัง        

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

กลยุทธ์ที่ ๕ พฒันาเด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบคมนำคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีศูนย์บรกิารแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร  

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมดำ้นกำรท่องเทีย่ว 

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาผู้ประกอบการและบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษาและ
การให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการบ ารุงรักษา ฟื้นฟูและพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบฐานการจัดการ๓จากการท่องเที่ยว    

กลยุทธ์ที่ ๕ จดัตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจดัการและให้บริการการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ ๗ พฒันาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
          

ยุทธศำสตรท์ี่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรคำ้และกำรลงทุน 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 

กลยุทธ์ที่ ๔ จดัท าผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้าและการลงทุน 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๖ เรง่รัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่ ๗ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์
ของสินค้า 

 

๕๙ 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมดำ้นสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑ จดัระบบการจัดการขยะมุลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 

กลยุทธ์ที่ ๓ ออกข้อบัญญัติและเทศบญัญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   

 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๗ ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมดำ้นอัตลกัษณ ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์
ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซี่ยน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน 



 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ส าคญัของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ฒน
ธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลกัษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ ๕ จดัให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพือ่เผยแพร่อัตลักษณ์
ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 
******************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐ 
 

แผนพัฒนำอ ำเภอ 
๑. วิสัยทัศนก์ำรพฒันำอ ำเภอ  

“ยะหาน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า การศึกษาดี คุณธรรมเด่น มุ้งเน้นสันติสุข” 
๒. ภำรกิจ 

  ๑) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
  ๓) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
  ๔) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๖) ด้านการพัฒนาการบริหาร งานบริการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓. วัตถุประสงค์กำรพัฒนำอ ำเภอ 
  ๓.๑ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓.๑.๑ เพื่อป้องกันและยุติเหตุร้ายที่เกิดข้ึนในพื้นที ่



 
 

    ๓.๑.๒ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๓.๑.๓ เพื่อป้องกันและกวดขันการเล่นการพนันทุกชนิด 
    ๓.๑.๔ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและการป้องกัน 
   ๓.๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
     ๓.๒.๑ เพื่อให้ด ารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
     ๓.๒.๓ เพื่อลดการเสี่ยงในการยึดพืชหลักเพียงตัวเดียว 
   ๓.๓ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
     ๓.๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย การกีฬาแก่เยาวชน และประชาชน 
     ๓.๓.๒ ส่งเสริการบริการสาธารณสุข 
     ๓.๓.๓ ส่งเสริมสวัสดิการคนพิการและคนชรา 
     ๓.๓.๔ ส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน 
   ๓.๔ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓.๔.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓.๔.๒ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     ๓.๔.๓ ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
   ๓.๕ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๓.๕.๑ เพื่อน าผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด 
    ๓.๕.๒ เพื่อความมั่นคง ทางสังคม เศรษฐกิจ 
    ๓.๕.๓ รองรับการขยายของชุมชนเมือง 
   ๓.๖ ด้านการพัฒนาการบริหาร งานบริการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๓.๖.๑ ขยาย และปรับปรุงการบริการให้ท่ัวถึง และเพียงพอทุกพ้ืนที่ 

     ๓.๖.๒ ปรับปรุงการให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  
                               และวันหยุด  (วันเสาร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     ๓.๖.๓ ปรับปรุงเทคโนโลยีการบริการให้แก่หน่วยงาน 
     ๓.๖.๔ เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
     ๓.๖.๕ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม 

 
๖๑ 

 
 

๒. ยุทธศำสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
“ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
(๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง 
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 



 
 

(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน 

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

๒.๔ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Purpose)  
1.  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
2.  การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
3.  การมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
4.  การส่งเสริมคุณชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล มีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 
5.  การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี   
6.  การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
7.  การเมืองการบริหารมีประสิทธิภาพและศักยภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
๘.  การส่งเสริมพลังงานทดแทน อนุรักษ์พลังงาน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร 
 

 

 

 

๖๒ 

 
๕. แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ยทุธศำสตรท์ี่ ๑ กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ า 
แนวทางที่ ๒ ระบบจราจร 
แนวทางที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางที่ ๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
แนวทางที่ ๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๒ กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุงพืชผลทางเกษตร 
แนวทางที่ ๓ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ



 
 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๓ กำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางที่ ๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

แนวทางที่ ๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตรท์ี่ ๔ กำรพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิต 

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

ยุทธศำสตรท์ี่ ๕ กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาด้าน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๖ กำรพฒันำด้ำนควำมม่ันคง 
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความมั่นคง 
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๗ กำรพฒันำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๘ กำรพฒันำด้ำนพลังงำน 
แนวทางที่ ๑ เทคโนโลยีพลังงาน   
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางที่ ๓ บุคลากร 
แนวทางที่ ๔ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   
แนวทางที่ ๕ บูรณาการ 
 

 
๖๓ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 1 
 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  

 
เป้ำประสงค ์
 

 กำรคมนำคมสะดวก ระบบสำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำรเพยีงพอและทัว่ถึง 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 



 
 

: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชน ที่ใช้ถนนได้รับควำมสะดวกในกำรสัญจรและมีระบบ
สำธำรณปูกำรอย่ำงเพยีงพอ 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของถนนมีความ

สะดวกในการสัญจร 
ร้อยละถนนมีความสะดวกในการ
สัญจร เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละถนนที่สัญจรมีระบบจาร
จรที่ปลอดภัย 

ร้อยละถนนมีระบบจารจรที่ปลอดภัย 
เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๓. ร้อยละครัวเรือนมีไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะใช้ 

ร้อยละครัวเรือนมีไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะใช ้เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๔. ร้อยละครัวเรือนมีระบบสื่อสาร
ทั่วถึง 

ร้อยละครัวเรือนมีระบบสื่อสาร
ทั่วถึง เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๕. ร้อยละครัวเรือนมีประปาใช้
อย่างพอเพียง 

ร้อยละครัวเรือนมีประปาใช้อย่าง
พอเพียง เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
๑ ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและคูระบายน้ า 
๒ ระบบจราจร 
๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

 
 
 

๖๔ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๒ 
 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

เป้ำประสงค ์
 

 กำรด ำเนินชวีิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำต ิ
 



 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนมีกำรพัฒนำอำชีพ ผลผลิตกำรเกษตร ระบบตลำดและ

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ 
 

 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชน ชมุชนไดร้ับ

การส่งเสรมิอาชพีและฝึกอาชีพ 
ร้อยละประชาชน ได้รับการส่งเสริม 
หรือฝึกอาชีพ เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละครัวเรือนได้รับการ
ส่งเสรมิผลผลิตการเกษตร 

ร้อยละครัวเรือนได้รับการส่งเสริม
การเกษตร เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๓. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ 

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ได้รับการพัฒนา เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและปรับปรุงพืชผลทางเกษตร 
๓ ส่งเสริมแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

 
 
 
 

  
 

 
๖๕ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๓ 

 
กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
เป้ำประสงค ์
 

 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรอนุรักษ์ไม่เกิดมลภำวะอย่ำงยั่งยืน 



 
 

 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วม

ในกจิกรรมการอนุรักษท์รัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนรุักษ์ทรัพยากร 
เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒.ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วม  
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมจัด 
การทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๔  
 

กำรพัฒนำด้ำนด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 

 
เป้ำประสงค ์
 



 
 

 กำรส่งเสริมคุณชีวิต ผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุได้รบักำรดูแล มีน้ ำส ำหรับอุปโภคและ
บริโภค 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชน ไดร้บักำรสำธำรณสุขมสีุขภำพดี ส่งเสริมกำรกีฬำให้มี

สุขภำพสมบรูณแ์ข็งแรงมีน้ ำอปุโภคและบริโภคอย่ำงเพยีงพอ 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชนได้รับการ

สาธารณสุข 
ร้อยละประชาชนได้รับการ
สาธารณสุข เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
มีสุขภาพดีและสมบรูณ ์

ร้อยละประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพด ีเฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๓. ร้อยละประชาชนได้รับการส่งเสรมิ
มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง 

ร้อยละประชาชนได้รับการส่งเสริม
มีสุขภาพสมบูรณ์ เฉลี่ย ๔ ปี= ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๔. ร้อยละของแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภคพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ร้อยละครัวเรือนมีระบบสื่อสาร
ทั่วถึง เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑ สาธารณสุข 
๒ คุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว 
๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

 
 
 
 

๔๕ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๕ 
 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 

 
เป้ำประสงค ์



 
 

 

 กำรส่งเสริมกำรศึกษำ อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี   
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชน ไดร้บักำรศึกษำและร่วมกิจกรรมศำสนำ วฒันธรรมและ

ประเพณทีอ้งถิ่น 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชนมีความพึง

พอใจได้รับการส่งเสรมิพัฒนา
การศกึษา 

ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจ
ได้รับการส่งเสรมิเฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละประชาชนมีความพึง
พอใจร่วมกจิกรรมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณที้องถิน่ 

ร้อยละประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 
แนวทำงกำรพฒันำ 

๑ ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
๒ ส่งเสริมพัฒนาด้าน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๖๘ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๖ 
 

กำรพัฒนำด้ำนควำมม่ันคง 
 
 
เป้ำประสงค ์
 

 กำรมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 



 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของ

ประชำชนในพืน้ที่ 
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชนมีความพึง

พอใจร่วมกจิกรรมส่งเสริมสนับ
กิจการความมั่นคง 

ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจ
ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิสนับกิจการ
ความมั่นคง เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละประชาชนมีความพึง
พอใจได้รับการส่งเสรมิการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยั 

ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจ
การส่งเสรมิการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
๑ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการความมั่นคง 
๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๗ 
 

กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
 
 
เป้ำประสงค ์
 

 กำรเมืองกำรบริหำรมปีระสิทธิภำพและศักยภำพ ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 



 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ตำช ี
 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชนที่มีความพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติงานขององคก์ร 
ร้อยละประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละบุคลากรได้รับการพฒันา
ศักยภาพมีความพึงพอใจ 

ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนามี
ความพึงพอใจ เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๓. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการพฒันาการเมืองและ
การบรหิารขององค์กร 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการพฒันาการเมืองและ
การบรหิาร เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การบริหาร 
๓ พัฒนาการเมือง การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ ๘ 
 

กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
 
 
เป้ำประสงค ์
 

 ส่งเสริมพลังงำนทดแทน อนุรักษ์พลังงำน ฟื้นฟสูิ่งแวดล้อมและพัฒนำบุคลำกร 
 



 
 

ตัวชีว้ัด / ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
: ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟแูละพฒันำพลังงำนของชุมชน 

 

ตัวชี้วดั ข้อมูลค่ำฐำน 
 ค่ำเปำ้หมำย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
1. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง

พอใจต่อการส่งเสรมิพลังงาน
ทดแทน 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการส่งเสรมิพลังงาน
ทดแทน เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๒. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการร่วมกิจกรรมอนรุกัษ์
พลังงาน 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมอนรุกัษ์
พลังงาน เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๓. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการพฒันาบุคลากรดา้น
พลังงาน 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงาน เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๔. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการร่วมกิจกรรมฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการร่วมกิจกรรมฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

๕. ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจต่อการมีส่วนร่วมบรูณการ
ของหน่วยงาน 

ร้อยละประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการมีส่วนร่วมบรูณการ
หน่วยงาน เฉลี่ย ๔ ปี = ๕ 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
๑ เทคโนโลยีพลังงาน   
๒ อนุรักษ์พลังงาน 
๓ บุคลากร 
๔ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   
๕ บูรณาการ 

๗๑ 
 

๓. กำรวเิครำะห์เพื่อพฒันำท้องถิน่ 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาโดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรยางพารา ทุเรียน ลองกอง ที่สามารถสรา้งงานและรายได ้
๒. มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงอนุรักษ ์
๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดวงกตบรรพต แก่งนางร า  
๔. มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากผลผลิตในพื้นที ่หลายผลติภัณฑ์ 
๕. มีต้นน้ าและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ์
๖. ระยะทางห่างจากศูนย์รวมในการกระจายสินค้าด้านค้าส่ง ค้าปลีกในจังหวัดไม่มาก 



 
 

๗. ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธและสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช ้
๘. ประชาชนมีจ านวนปริมาณน้อยและมีสว่นร่วมในการรักษาความปลอดภัย 
๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการ 
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชืดและเข้าถึงบริบทของชุมชน 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การคมนาคมขนส่งของต าบลไปสู่จังหวัด มีข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาการขยายเส้นทาง

ได้ไม่สะดวก 
๒. การเกษตรแบบขาดความรู้ทางวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ขาดการพัฒนาด้านการตลาดและแหล่งกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาด 
๓. สถานที่ท่องเที่ยวด้านเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ขาดการดูแล ช ารุด ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ ์
๔. เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและขาดความรู้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร  

ไม่มีอ านาจการต่อรองกับพ่อค้ารับซื้อหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ 
๕. นักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วนมากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖. ประชาชนในต าบลตาชีมีปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ คือ มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นกล่าวคือ มีอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
7. ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
๘. ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที ่
๙. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบขาดความมั่นใจและขวัญก าลังใจ 
๑๐. ประชาชนไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
๑๑. ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการค้าและการกระจายผลผลิตสู่ตลาด 
1๒. ขาดความมั่นคงด้านอาหาร ต้องน าสินคา้ด้านอาหารที่จ าเป็นในการด ารงชีพจากนอกพ้ืนที ่ 
๑๓. หน่วยงานรัฐ/อปท.ขาดความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร 
๑๔. การบูรณาการของหน่วยงานด้านการพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาค ส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาด้าน

ความมั่นคง 
๗๒ 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

โอกำส (Opportunity) 
๑. รัฐมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือพื้นที่เป็นจ านวนมาก  
๒. รัฐมีนโยบายร่วมมือรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นตลาด/ฐานผลิตเดียวและค้าเสร ี
๓. รัฐสนับสนุนโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรหลายรูปแบบ 
๔. รัฐก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและคู่แข่งทางธุรกิจมีน้อยและเน้นพัฒนาเป็นพ้ืนที่พิเศษ 
๕. รัฐมีนโยบายลดอุบัติเหตุและความสูญเสยีจากอุบัติเหตุจราจร ถือเป็นวาระแห่งชาติ 
๖. รัฐและเอกชนสนับสนุนการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของอาเซี่ยน 
๗. ประเทศเพ่ือนบ้านมีความสนใจการลงทุนธุรกิจค้าขายและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๘. กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นโอกาสพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ  
๙. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเปลี่ยนแปลงของโลกร้อน 



 
 

๑๐. การพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน การผลิตสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP 
๑๑. ปริมาณความต้องการอาหารของประชากรเพิ่มขึ้นและนโยบายเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 
 

อุปสรรค (Threat) 
๑. ประชาชนนอกพื้นที่มีความหวาดระแวงในสถานการณ์ ท าให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจาก

ภายนอกไม่กล้าเข้าพ้ืนที่ 
๒. ระเบียบ /กฎหมายของทางราชการยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการค้า ลงทุนและด้านบริการประชาชน

เท่าที่ควร 
๓. ขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายจากส่วนกลางเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การแก้ไขปัญหาทางการเกษตร 
๔. ความเข้มงวดในการให้สินเชื่อการพัฒนา/ลงทุน ในพื้นที่ของธนาคารมีสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน ส่งผลมาสู่การกู้หนี้นอกระบบต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง 
๕. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต้องรอนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก (มติ ครม.) มีความล่าช้า ท าให้นักลงทุนขาด

ความมั่นใจ ไม่กล้าลงทุน ขาดความต่อเนือ่งและไม่ชัดเจน 
6. ความไม่ต่อเนื่องของรัฐบาล ท าให้นโยบายด้านการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรับเปลี่ยนไป

ส่งผลกระทบในด้านความเช่ือมั่นและการก าหนดทิศทางของการลงทุน 
7. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมจากพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ 
๘. ข่าวสารทางลบจากสื่อภายนอกส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากภายนอก 

 
 
 
 
 

 



 
 

๗๓ 
๓.๕ รำยละเอียดยทุธศำสตร ์

 
 
 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑ ส่งเสริม
พัฒนาการผลิต
และการแปรรูป
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการส่งออก 

๓ การส่งเสริม
โครงสร้างพื้น 
ฐานและระบบ
คมนาคม 

๑ การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การคมนาคม
สะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ร้อยละความพึงพอ 
ใจของประชาชน 
ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับความสะดวก
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ร้อยละครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช ้

๑ ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้าและ
คูระบายน้ า 
 

-บุกเบิกปรับปรุงซ่อมแซม 
ขยายผิวก่อสร้างถนน คสล. 
-ขยายก่อสร้างทางเท้า คสล. 
-เสริมผิวก่อสร้างลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตตีเส้นจราจร 
-ปรับปรุงซ่อมแซมปรับผิว
ก่อสร้างสะพาน คสล. 
-ซ่อมแซมปรับปรุงคูระบาย
น้ า คสล./ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
-ก่อสร้างราง/คูระบายน้ า
คสล/ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
-ก่อสร้างท่อระบายน้ า/ ท่อ
ระบายน้ าสี่เหลี่ยมลอดถนน 
-ปรับปรุงพนังกั้นดิน/ 
ก่อสร้างพนังกั้นดิน 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

ร้อยละถนนที่มี
ระบบจารจรที่
ปลอดภัย 

๒ ระบบจราจร -ติดต้ังป้ายสัญลักษณ์เครื่อง 
หมายป้ายชื่อแสดงเส้นทาง 
-ติดต้ังไฟกระพริบ/กระจก
โค้งบริเวณจุดเสี่ยง 
-ติดต้ังราวทางโค้งจุดเสี่ยง 
-ติดต้ังลูกระนาดชะลอรถ 
  

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๔ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑ ส่งเสริม
พัฒนาการผลิต
และการแปรรูป
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการส่งออก
(ต่อ) 
 
 
 
 

        ร้อยละครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ
ใช ้

๓ ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 

- ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
- ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
ชุมชน/เสาไฟฟ้าแสงจันทร์ 
- ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส/
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
- ปรับปรุงระบบสายส่ง
ไฟฟ้า 
- ติดต้ังไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ 
- ติดต้ังเครื่องไฟฟ้าส ารอง 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
ทั่วถึง 

๔ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 

- ค่าใช้จ่ายดูแลระบบและ
ปรับปรุงเว็บไซต ์
- ติดต้ังอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ 
- ขยายเขตเสียงตามสาย/
เครื่องเสียง/อุปกรณ์สนาม 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

ร้อยละครัวเรือน
ที่มีประปาใช้
อย่างพอเพียง 

๕ ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ
ส่งน้ าประปา ถังเก็บน้ า 
- เจาะบ่อบาดาลติดตั้งระบบ
น้ าประปา 
- ปรับปรุง/ขุดบ่อน้ าตื้นระบบ
ประปาติดเครื่องสูบน้ า 
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา 
 น้ าดื่มสะอาด 
- ติดต้ังเครื่องดูดทราย 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๕ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑ ส่งเสรมิ
พัฒนาการผลิต
และการแปรรูป
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการส่งออก 
๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

๔ การส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว 
๕ การส่งเสริม
การค้าและ
การลงทุน 

๒ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรและ
แหล่งท่องเที่ยว 

การด าเนินตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชา 
ชนมีการพัฒนา
อ า ชี พ ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร ระบบ
ตลาดและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ ยว
ทางธรรมชาต ิ
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ร้อยละประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
และฝึกอาชีพ 
 

๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 

- ส่งเสริมโครงการอันเนื่อง
มา จากพระราชด าริ 
- พัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 
- มหกรรมผลไม้และของดี 
- สนับสนุนมหกรรมผลไม้
ยะลา/ปศุสัตว์ชายแดนใต้ 
 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละกลุ่มอาชีพ 
ได้รับการพัฒนา
ระบบตลาดและ
ปรับปรุง 
 

๒ ส่งเสริมระบบ
การตลาดและ
ปรับปรุงพืชผลทาง
เกษตร 

 

- ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมจ าหน่ายสินค้าราคา
ถูก(ธงฟ้า) สนง.พาณิชย์ยะลา 
- สร้างเครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- จัดตั้งตลาดรองรับผลผลิต
สินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมวิสาหกิจพัฒนา
แปรรูปน้ ายาง 
- ปรับปรุงซ่อมแซมตลาด 
- สร้างศูนย์เศรษฐ์กิจพอเพียง 
- ปรับปรุงการเกษตรก่อสร้าง 
อาคารแปรรูปผลิตผล 
 

ส านักปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

๓ ส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
- ปรับภูมิทัศน์สระน้ า ม. ๑ 
หินใหญ่ ศาลาวงเวียน ม. ๒
หลาน้ า ม..-๓ แก่งนางร า ม. ๕ 
พนัง คสล.ล าคลอง ม.. ๑ – ๒ 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๖ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓ พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

๖ ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๓ การพัฒนา
ด้านทรัพยา 
กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชา 
ชนมีส่วนร่วมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยา 
กรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑ สร้างจิตส านึก
ความตระหนัก ใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม 
- ส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
- อบรมให้ความรู้จัดการขยะ 
ตามหลัก ๓Rs 

 - สถานราชการส านักงานสี
เขียว 
- บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒ จัดการทรัพยา 
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ก าจัดวัชพืชและถางป่าถนน 
- ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า  
- ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรส่ิงแวดล้อม 
- จัดการขยะครบวงจร 
 

ส านัดปลัด 
กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๗ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๒ การส่งเสริม 
ด้านสาธารณสุข 
 

๔ การพัฒนา
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล มีน้ า
อุปโภคและ
บริโภค 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชา 
ชนได้รับการสา 
ธารณสุมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีน้ า
อุปโภคและบริโภค 
อย่างพอเพียง 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
การสาธารณสุข 
 

๑ การสาธารณสุข - จัดกิจกรรม ๕ ส. 
- ควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
- ควบคุมป้องกันพิษสุนัขบ้า 
- ท าหมันสัตว์จรจัด 
- ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์/แพทย์ 
- ส่งเสริมอบรมให้ความรู ้อสม. 
- สนับสนุนอาสาสมัคร อสม. 
- ชุมชนปลอดบุหร่ี 
- ป้องกันแก้ไขปัญหา
เยาวชนตั้งครรภไม่พร้อม 
 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพดีและ
สมบูรณ์ 
 

๒ คุณภาพชีวิตและ 
สถาบันครอบครัว 
 

- ป้องกันแก้ปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็กสตรี ครอบครัว 
- ส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาเด็ก/เยาวชน 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน 
- พัฒนาบทบาทสตร ี
กิจกรรมกลุ่มสตรี วันสตรี 
- ส่งเสริมกิจกรรม (ศพค.) 
- ใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้

พิการและด้อยโอกาส 
- ชุมชนสัมพันธ์ 
- สืบสานประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 
- สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๘ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๓ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตของ
ประชาชน (ต่อ) 

          - สงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส
ประสบความเดือดร้อน  
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา/พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
- จัดซื้อหนังสอืพิมพ์รายวัน 
- ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุ  
- ตาชีแข็งแรง 
- โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์เครื่องครัว  
- ปรับภูมิทัศน์ป่าชา้ ม. ๔ 
- ซ่อมแซมศาลาป่าช้า ม. ๕ 
- ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ผู้ยากไร ้ด้อยโอกาส 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมมี
สุขภาพสมบูรณ์
และแข็งแรง 

๓ ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 

- สนับสนุนจัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแขง่ขัน/ผู้สูงอายุ 
- จัดตั้งชมรมดนตรีพร้อม
อุปกรณ์ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา/
อุปกรณ์การแสดงตดิตั้งไฟ
ส่องสว่าง/ปรบัปรุงลานกีฬา/
สนามกีฬา ก่อสร้างรั้วลาน
กีฬากลางแจง้/อัฒจรรย์/
อาคารโรงยมิ/สระว่ายน้ า
บริเวณสระน้ า 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคได้พัฒนา
อย่างยั่งยืน 

๔ พัฒนาแหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

- ขุดสระปรับภูมิทศัน์บริเวณ
หลาน้ า บ้านนอก 
- ขยายประตูน้ าแก่งนางร า 
- ก่อสร้างเขื่อนล่องพั้น 

กองช่าง 
 

ส านัดปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๗๙ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๑ การส่งเสริม 
ด้านการศึกษา
กีฬาและนันท 
นาการ 
๗  การส่งเสริม
ด้านอัตลักษณ์ 

๕ การพัฒนา 
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรม
เนียบประเพณ ี

ร้อยละความพึง
พอใจของประชา 
ชนต่อการได้รับ
การศึกษา และเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละ
ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา 
 

๑ ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษา 

- ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ฯ 
- งานวันเด็กแห่งชาติศูนย์ฯ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมสขุภาพ/ดูแลเด็กเล็ก 
- พัฒนาฐานความรู้แบบ 
- ปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน 
- ท่องโลกกว้าง 
- เสริมกระบวนการเรียนรู้
จิตส านึกรักสามสถาบันหลัก 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ 
- พัฒนาเด็กสนับสนุนใช้จ่าย 
- เสริมทักษะประสบการณ์
สัมพันธ์เด็ก/ผู้ปกครอง 
- อุ่นไอรักจากแม่สู่ลูกศูนย์ฯ 
- ปฐมนเิทศ/ประชุมผูป้กครองฯ 
- ส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์ 
เรียนรู้ให้เด็ก/เยาวชน 
- ผลิตสื่อการเรียนรู้ของศูนย์ฯ 
- จ้างเหมาราษฎรในพื้นที่ 
- นักเรียนมีงานช่วงปิดภาคฯ 
- จัดหาครุภัณฑ ์ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
- สนับสนนุอาหารกลางวันศนูย ์
- อาหารเสริม(นม) ศูนย ์
- อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 
- อาหารกลางวัน โรงเรียน 
 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๘๐ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตของ
ประชาชน (ต่อ) 

    ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละประชาชน 
มีความพึงพอใจที่
ได้รับส่งเสริมและ
ร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
 

๒ ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

- วันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- พัฒนาวิถีพุทธ/สงกรานต/์
ลอยกระทง/แห่เทียนพรรษา 
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และของดี/กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลตาชี 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

 
 

๘๑ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔ เสริมสร้าง
ยะลาสันติสุข 

๒ การส่งเสริม 
ด้านสาธารณสุข 
 

๖ การพัฒนา
ด้านความ
มั่นคง 

การมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชา 
ชนต่อกิจกรรม
สร้างความปลอด 
ภัยในชีวิตความ
พึงพอใจของประ 
ชาชนต่อกิจกรรม
สร้างความปลอด 
ภัยในชีวิต 
 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละประชาชน
และชุมชนมีความ
พึงพอใจเข้าร่วม
กิจกรรมส่ง 
เสริมสนบัสนุน
กิจการความ
มั่นคง 

๑ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจการความมั่นคง 

 

- ป้องกัน/แก้ปัญหายาเสพติด 
-ฝึกอบรมป้องกันสาธารณภัย 

- ค่าใช้จ่ายสั่งใช้สมาชิก อปพร.  
ความปลอดภยัชีวิตทรัพย์สิน 
-ท าค่าพิกัดแนวเขตปกครอง 
-สนับสนุนกลุ่มราษฎรพิทักษ์ 
-วัสดอุุปกรณ์ความปลอดภัย 
- ก่อสร้างป้อมยาม ม. ๓,๔ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมปอ้ม ม. ๕ 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

         ร้อยละประชาชน
และชุมชนมี
ความพึงพอ 
ใจที่ได้รับการส่ง 
เสริมสนับสนุน
การป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
 

๒ ส่งเสริมสนบัสนุน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

- ป้องกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

- ส่งเสริมความรู้กฎหมาย 
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย 
- ต.ตาชี...ปลอดจากอัคคีภัย 
งบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เข้าเวรของ อปพร. 
- ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 
- รถกู้ชพี/อุปกรณ์พยาบาลฯ 
- รถดับเพลิงและอุปกรณ์ 
 

ส านัดปลัด  

 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๘๒ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔ เสริมสร้าง
ยะลาสันติสุข 

๔ การส่งเสริม 
การค้าและการ
ลงทุน 

๗ การพัฒนา
การเมือง 
การบริหาร 

การเมืองการ
บริหารมี
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ต่อการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑ ปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงาน 

- ค่าใช้จ่ายระบบอีอ๊อฟฟิต 
- บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
- สนับสนุนบัญชี  (e-LAAS) 
- ปรับปรุงข้อมูลผู้ช าระภาษี 
- พิธีเปิดอาคารส านักงาน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 
- รถยนต์แบบดับเบิล้แคบ/
รถตู้ปรับอากาศ/รถบรรทุก
น้ า ๖ ล้อ/รถกระเช้า/รถตัก
หน้าขุดหลั ล้อยาง ๔ เส้น/
รถบรรทุกเทท้ายติดเครน/
กระเช้าไฟฟ้า อบต. 
 

ส านัดปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 

ร้อยละบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
มีความพึงพอใจ 

๒ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

- ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมฯ 
- พัฒนาศักยภาพฯ อบต.ตาชี 
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยฯ 
- ชดใช้ค่าเสียหาย/สินไหมฯ 
- สมทบกองทุนประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (สปสช.) 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๘๓ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๔ เสริมสร้าง
ยะลาสันติสุข 
(ต่อ) 

    ๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความพึง
พอใจต่อการ
พัฒนาการเมือง 
และการบริหาร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๓ พัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

- ปกป้องสถาบันของชาติ 
ส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
- ประชาคมหมู่บ้าน,ต าบล
บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมความรู้เสริมสร้าง
พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมศูนย์ปรองดอง  
- อบต. คลื่อนที่ 
- จัดท าประชาคมแผนชุมชน 
- กิจกรรมอบต.เคลื่อนที่ 
- วันท้องถิ่นไทย อบต.ตาชี 
- เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาอบต. 
- เครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง 
- เต็นท์พร้อมอุปกรณ์  
- ซ่อมแซมห้องน้ าไฟฟ้า ม.๔ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ ม.๔ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักปลัด
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

๘๔ 
 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชีวัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๕ พัฒนาคุณ 
ภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๓ การส่งเสริม
โครงสร้างพื้น 
ฐานและระบบ
คมนาคม 

๘ การพัฒนา
ด้านพลังงาน 

ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนอนุรักษ์
พลังงานฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาบุคลากร 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
กิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
พัฒนาพลังงานของ
ชุมชน 

๗๒ ๗๔ ๗๖ ๗๘ ร้อยละประชาชนที่
ได้รับความพึง
พอใจต่อการ
ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

๑ ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน 

- ส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพ 
- ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานน้ า 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

ร้อยละกิจกรรม
อนุรักษ์พลังงาน ที่
ประชาชนเข้า
ร่วมมีความพึง
พอใจ 

๒ ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน 

- โครงการบ้าน อส.พน. 
- โครงการร้านค้าต้นแบบ
ประหยัดพลังงาน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

ร้อยละประชาชนที่
ได้รับความพึง
พอใจต่อการ
พัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงาน 

๓ ด้านบุคลากร -ต้นกล้าพลังงาน/เพิ่ม
ศักยภาพ อส.พน 
-นักเทคโนโลยีพลังงาน/ 
นักจัดกระบวนการ 
แบบมีสว่นร่วม 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

         ร้อยละประชาชนที่
ได้รับความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

๔ ด้านฟ้ืนฟู
สิง่แวดล้อม   

- ธนาคารน้ ามันใช้แล้ว 
- ส่งเสริมปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

         ร้อยละประชาชน
และชุมชนที่มี
ส่วนร่วมได้รับ
ความพึงพอใจ
ด้านบูรณาของ
หน่วยงาน 

๕ ด้านบูรณาการ   - บูรณาการพลังงาน
สถานศึกษาและวัด 
- ก่อสร้างโรงเรือนอบ
ผลผลิตการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
 

แบบ ยท.๐๓ 



 
 

 
๓.๓ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวดักับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

๑.ด้าน 
ความมั่นคง 

๒.ด้านสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ 
ส่งเสริมศักยภาพคน 

๔.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

๖.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารภาครัฐ 

๕.ด้านการสร้างความเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

๑.การเสริมสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในจังหวัด 

๒.การสร้างความ 
เป็นธรรมลดความ 
เลื่อมล้ าในสังคม 

๓.การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ 

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๔.การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สินค้ายางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

๑.ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิต 
ด้านการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๑.การส่งเสริมด้านการศึกษา 
 กีฬา และนันทนาการ 

๒.การส่งเสริม 
ด้านสาธารณสุข 

๕.เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 
ความมั่นคั่งและยั่งยืน 

๗.การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบโลจิสติกส์ 

๖.การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๘.การพัฒนาวิทยาสตร์ 
เทศโนโลยี วิจัย  
และวัตกรรม 

๙.การพัฒนา 
ภาคเมือง และ 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

๓.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและ
ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

๔.พัฒนาสินค้าและบริการฮาลานให้มีมูลค่าเพิ่ม 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๓.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.ส่งเสริมยะลาสันติสุข 

แบบ ยท. ๐๑ 

๓.การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบคมนาคม 

๔.การส่งเสริม 
ด้านการท่องเที่ยว 

๕.การส่งเสริมการค้า 
และการลงทุน 

๖.การส่งเสริม 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

๗.การส่งเสริม 
ด้านอัตลักษณ์ 

๑๐.ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อปท. 

การคมนาคม 
สะดวกระบบสาธารณูปโภค 

เพียงพอและทั่วถึง 
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

๑.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน
สะพานทางเท้าและคูระบายน้ า 
๒.ระบบจราจร   
๓.ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
๔.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
๕.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

๑. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๒.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 ๒.ส่งเสริมระบบการตลาด 
๓.ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

๑.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 

๓.การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินชีวิตตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ 
การอนุรักษ์ไม่เกิด 

มลภาวะอย่างยั่งยืน 

๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๖.การพัฒนา 
ด้านความมั่นคง 

๗.การพัฒนาด้าน 
การเมืองการบริหาร 

๘.การพัฒนา 
ด้านพลังงาน 

๔.การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

ได้รับการดูแล มีน้ าส าหรับอุปโภค
และบริโภค 

ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

การมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ชุมชนมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

การเมืองการบริหาร 
มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงาน 

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ 
พัฒนาบุคลากร 

๑.สร้างเสริมพัฒนา
การศึกษา 
๒.ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

๑.สาธารณสุข  
๒.คุณภาพชีวิตและสถาบัน
ครอบครัว  
๓.ส่งเสริมกีฬา/นันทนาการ 
๔.พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจการความมั่นคง 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๑.ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน 
๒.พัฒนาศักยภาพของคุลากร
ในองค์กร  
๓.พัฒนาการเมืองการบริหาร 

๑.เทคโนโลยี  
๒.อนุรักษ์พลังงาน  
๓.บุคลากร  
๔.พื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
๕.บูรณาการ 



 
 

๓.๔ แผนผังยทุธศำสตร ์(strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

๑ ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษา ถนน สะพาน  
ทางเท้าและคูระบายน้ า 
๒ ระบบจราจร ๓ ขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟา้ 
สาธารณะ ๔ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ๕ ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา 
 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละความพึงพอ 
ใจของประชาชนที่มี
โครงสร้างพื้นฐานได้รับ
ความสะดวกอย่ าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อกิจกรรมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตความ
พึงพอใจของประชาชนต่อ

กิจกรรมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต 

 

กลยุทธ์ 

การเมืองการ
บริหารมี

ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 

ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนอนุรักษ์

พลังงาน 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

และพัฒนา
บุคลากร 

 

แบบ ยท. ๐๒ 

๑.โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๒.เศรษฐกิจการเกษตร
และแหล่งท่องเที่ยว 

๓.ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

๕.การศึกษาศาสนาวฒันธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

๖.ความ 
มั่นคง 

๗.การเมือง 
การบริหาร 

๘. 
พลังงาน 

๔.สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การมีความปลอดภัย การเมืองการบริหาร ส่งเสริมพลังงานทดแทน

การคมนาคม 
สะดวกระบบ
สาธารณูปโภค 

เพียงพอและทั่วถึง 

การด าเนินชีวิตตาม 
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาติ 

การมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 
มีน้ าส าหรับอุปโภค

และบริโภค 

การส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา อนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมและขนบ
ธรรมเนียบประเพณี 

การมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ชุมชนมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

การเมืองการบริหาร 
มีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมพลังงานทดแทน
อนุรักษ์พลังงาน 

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ 
พัฒนาบุคลากร 

การมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ชุมชนมีความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนมีการ
พัฒนาอาชีพผลผลิต
การเกษตร ระบบตลาด
และปรั บปรุ งแ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาต ิ

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาต ิ

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนได้รับ
ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ มี
สุขภาพแข็งแรงและมี
น้ าอุปโภคและบริโภค 
อย่างพอเพียง
สิ่งแวดล้อม 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาต ิ

 

๑ ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
๒ ส่งเสริมระบบ
การตลาดและ
ปรับปรุงพืชผลทาง
เกษตร 
 
 

 

๑ สร้างจิตส านึกความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 

๑ การสาธารณสุข 
๒ คุณภาพชีวิตและ 
สถาบันครอบครัว 
๓ ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 
 

 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ได้รับการศึกษาและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
อย่างพอเพียง
สิ่งแวดล้อม 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาต ิ

 

๑ ส่งเสริมพัฒนา
ด้านการศึกษา 
๒ ส่งเสริมพัฒนา
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

 

๑ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจการความมั่นคง 
๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

 

การเมืองการ
บริหารมี
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลภัยใน
ชีวิต 

 
๑ ปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติงาน 
๒ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ๓ พัฒนา
การเมือง การบริหาร 
 

 

๑ ด้านเทคโนโลยี
พลังงาน ๒ ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน 
๓ ด้านบุคลากร  

๔ ด้านฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม   
๕ ด้านบูรณาการ   

ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาพลังงาน
ของชุมชน 

 

ปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำน ส่งเสริมกำรศึกษำ พฒันำคณุภำพชีวิต 



 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
กำรน ำแผนพัฒนำสี่ปไีปสู่กำรปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

๘๕ 
 

 ส่วนที่ ๔ กำรน ำแผนพฒันำท้องถิน่สีป่ีไปสู่กำรปฏิบัติ 
๑. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน 
 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 
รบัผิดชอบ 

หน่วยงำน 
สนบัสนุน 

๑. โครงสร้างพื้นฐาน ๑.ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน
สะพานทางเท้าและคูระบายน้ า 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒.ระบบจราจร 
๓.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
๔.ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
๕.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 

๒. เศรษฐกิจการเกษตร
และแหล่งท่องเที่ยว 

๑.ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การเกษตร ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง ๒.ส่งเสริมระบบการตลาดและ

ปรับปรุงพืชผลทางเกษตร 
๓.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

๓. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.สร้างจิตส านึกและตระหนักการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 

๒.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔. คุณภาพชีวิต ๑.การสาธารณสุข สาธารณสุข ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง ๒.คุณภาพชีวิตและสถาบันครอบครัว สังคมสงเคราะห์ 

๓.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๔.พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

การเกษตร 

๕. การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๑.ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา การศึกษา ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง ๒.ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

๘๕ 
 



 
 

 

ที ่ ยุทธศำสตร ์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน 
รบัผิดชอบ 

หน่วยงำน 
สนบัสนุน 

๖. ความมั่นคง ๑.ส่งเสริมสนับสนุนกิจการความ
มั่นคง 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

๒.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๗. การเมืองการบริหาร ๑.ปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

๒.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.พัฒนาการเมืองการบริหาร สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
๘. พลังงาน ๑.เทคโนโลยีพลังงาน เคหะและชุมชน ส านักปลัด 

 
กองคลัง 
กองช่าง ๒.อนุรักษ์พลังงาน 

๓.บุคลากร 
๔.ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
๕.บูรณาการ 



 
 

 
๘๗ 

 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 

 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑. ด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า ครูะบายน้ า 
๑.๒ ระบบจราจร 
๑.๓ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๔ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
๑.๕ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ประปา 

 

 
 
 

๖ 
๑ 
 

๒ 
๑ 
 

๔ 

 
 
 

๑๖,๒๕๐,๐๐๐.- 
๕๐,๐๐๐.- 

 
๒,๑๕๐,๐๐๐.- 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๓๒ 
๑ 
 

๗ 
๕ 
 

๙ 

 
 
 

๙,๗๔๖,๐๐๐.- 
๑๐๐,๐๐๐.- 

 
๘๗๐,๐๐๐.- 
๒๕๐,๐๐๐.- 

 
๙๒๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๓๕ 
๑ 
 

๑๐ 
๒ 
 

๗ 

 
 
 

๒๑,๔๑๕,๐๐๐.- 
๑๐๐,๐๐๐.- 

 
๑๗,๐๐๐,๐๐๐.- 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๙๒๐,๐๐๐.-- 

 
 
 

๓๓ 
๒ 
 

๕ 
- 
 

๔ 

 
 
 

๖๙,๖๐๒,๐๐๐.- 
๑,๔๐๐,๐๐๐.- 

 
๗,๕๐๐,๐๐๐.- 

- 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐.-- 

 
 
 

๑๐๖ 
๕ 
 

๒๔ 
๘ 
 

๒๔ 

 
 
 

๑๑๗,๐๑๓,๐๐๐.- 
๑,๖๕๐,๐๐๐.- 

 
๑๒,๒๒๐,๐๐๐.- 

๔๕๐,๐๐๐.- 
 

๔,๖๔๐,๐๐๐.-- 

รวม ๑๔ ๑๙,๖๐๐,๐๐๐.- ๕๔ ๑๑,๘๘๖,๐๐๐.- ๕๕ ๓๙,๕๘๕,๐๐๐.- ๔๔ ๘๐,๒๐๒,๐๐๐.- ๑๖๗ ๑๕๑,๒๗๓,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 



 
 

๘๘ 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๒. ด้ำนเศรษฐกจิ กำรเกษตรและ
แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๒.๑ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๒ ส่งเสริมระบบการตลาดและ
ปรับปรงุพืชผลทางเกษตร 
๒.๓ ปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยว 
 

 
 
 

๕ 
 

๒ 
๓ 

 
 
 

๒๓๐,๐๐๐.- 
 

๔๐,๐๐๐.- 
๕,๒๑๐,๐๐๐.- 

 
 
 
- 
 

๖ 
๒ 

 
 
 

- 
 

๓๒๐,๐๐๐.- 
๔๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
- 
 

๓ 
๑ 

 
 
 

- 
 

๘๐๗,๐๐๐.- 
๒๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
- 
 
- 
๒ 

 
 
 

- 
 
- 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๕ 
 

๑๑ 
๘ 

 
 
 

๒๓๐,๐๐๐.- 
 

๑,๑๖๗,๐๐๐.- 
๘,๘๑๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๐ ๕,๔๘๐,๐๐๐.- ๘ ๗๒๐,๐๐๐.- ๔ ๑,๐๐๗,๐๐๐.- ๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๔ ๑๐,๒๐๗,๐๐๐.- 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๓. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๓.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนัก 
การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
๓.๒ จัดการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

๕ 
 

๓ 

 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
- 
 

๒ 

 
 
 

 
 
- 

 
๘๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 

๕ 
 

๕ 

 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๔๐,๐๐๐.- 

รวม ๘ ๒๑๐,๐๐๐.- ๒ ๘๐,๐๐๐.- - - - - ๑๐ ๒๙๐,๐๐๐.- 
 
 
 



 
 

 
๘๙ 

 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๔. ด้ำนคณุภำพชีวติ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๔.๑ พัฒนาด้านการสาธารณสขุ 
๔.๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สถาบันครอบครัว 
๔.๓ ส่งเสริมการกฬีาและ
นันทนาการ 
๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค 
 

 
 

๙ 
 

๑๘ 
 

๔ 
 
- 

 
 

๒๓๕,๐๐๐.- 
 

๔,๐๗๘,๐๐๐.- 
 

๒๖๐,๐๐๐.- 
 

- 

 
 

๓ 
 

๖ 
 

๕ 
 

๒ 

 
 

๑๑๕,๐๐๐.- 
 

๓,๖๒๘,๐๐๐.- 
 

๓๑๐,๐๐๐.- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๔ 
 

๙ 
 

๘ 
 

๑ 

 
 

๑๓๕,๐๐๐.- 
 

๓,๗๗๘,๐๐๐.- 
 

๒,๙๖๐,๐๐๐.- 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๓ 
 

๕ 
 

๘ 
 

๒ 

 
 

๑๑๕,๐๐๐.- 
 

๓,๖๐๘,๐๐๐.- 
 

๖,๒๖๐,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๑๙ 
 

๓๘ 
 

๒๕ 
 

๕ 

 
 

๒๕๕,๐๐๐.- 
 

๔,๒๖๘,๐๐๐.- 
 

๙,๓๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๓,๓๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๓๑ ๔,๕๗๓,๐๐๐.- ๑๖ ๔,๓๕๓,๐๐๐.- ๒๒ ๗,๘๗๓,๐๐๐.- ๑๘ ๒๑,๙๘๓,๐๐๐.- ๘๗ ๓๘,๗๘๒,๐๐๐.- 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๕. ด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณที้องถิน่ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ส่งเสริมพฒันาด้าน

การศึกษา 
๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

 
 
 
 

๑๗ 
 

๖ 

 
 
 
 

๕๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๒๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๑ 
 

๔ 

 
 
 
 

๒๑๕,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๑ 
 

๕ 

 
 
 
 

๒๑๕,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๑ 
 

๔ 

 
 
 
 

๒๑๕,๐๐๐.- 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๕๐ 
 

๑๙ 

 
 
 
 

๑,๑๖๕,๐๐๐.- 
 

๗๒๐,๐๐๐.- 

รวม ๒๓ ๗๔๐,๐๐๐.- ๑๕ ๓๖๕,๐๐๐.- ๑๖ ๔๑๕,๐๐๐.- ๑๕ ๓๖๕,๐๐๐.- ๖๙ ๑,๘๘๕,๐๐๐.- 
 



 
 

 
 

๙๐ 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๖. ด้ำนควำมมั่นคง 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ความมั่นคง 

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 

 
 
 

๔ 
 

๔ 

 
 
 

๒๕๐,๐๐๐.- 
 

๑๘๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๕ 
 

๒ 

 
 
 

๒๓๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๖ 
 

๒ 

 
 
 

๔๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๓ 
 

๒ 

 
 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑๘ 
 

๑๐ 

 
 
 

๑,๐๒๐,๐๐๐.- 
 

๕๗๐,๐๐๐.- 

รวม ๘ ๔๓๐,๐๐๐.- ๗ ๓๖๐,๐๐๐.- ๘ ๕๕๐,๐๐๐.- ๕ ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๘ ๑,๕๙๐,๐๐๐.- 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๗. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและ
กำรบริหำร 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๗.๑ ปรับปรงุประสิทธิภาพของ

การปฏิบัตงิาน 
๗.๒ พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใน อบต.            
๗.๓ พัฒนาการเมือง การบริหาร 
 

 
 
 
 

๕ 
 

๔ 
๗ 

 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

๔๐๐,๐๐๐.- 
๖๙๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑ 
 

๕ 
๗ 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

๔๕๐,๐๐๐.- 
๒๔๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
- 

 
๔ 
๗ 

 
 
 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐.- 
๒๙๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
- 

 
๔ 
๗ 

 
 
 
 

- 
 

๔๐๐,๐๐๐.- 
๖๙๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๖ 
 

๑๗ 
๒๘ 

 
 
 
 

๓๕๐,๐๐๐.- 
 

๑,๖๕๐,๐๐๐.- 
๑,๙๑๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๖ ๑,๓๙๐,๐๐๐.- ๑๓ ๗๔๐,๐๐๐.- ๑๑ ๖๙๐,๐๐๐.- ๑๑ ๑,๐๙๐,๐๐๐.- ๕๑ ๓,๙๑๐,๐๐๐.- 
 
 



 
 

๙๑ 
 

ยุทธศำสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๘. ด้ำนพลังงำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๘.๑ ด้านเทคโนโลยีพลังงาน   
๘.๒ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

๘.๓ ด้านบุคลากร   
๘.๔ ด้านฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม   
๘.๕  ด้านบูรณาการ 
 

 
 
- 
- 
๑ 
๑ 
- 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 

- 

 
 

๒ 
๒ 
๓ 
๑ 
๑ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๒๐,๐๐๐.- 
๕๐,๐๐๐.- 
๑๐,๐๐๐.- 
๒๐,๐๐๐.- 

 
 

๑ 
- 
๒ 
- 
๑ 

 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
- 
๔๐,๐๐๐.- 
- 
๒๐,๐๐๐.- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

๓ 
๒ 
๖ 
๒ 
๒ 

 
 

๑๐,๑๐๐,๐๐๐.- 
๒๐,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 
๒๐,๐๐๐.- 

๒๒๐,๐๐๐.- 

รวม ๒ ๒๐,๐๐๐.- ๙ ๒๐๐,๐๐๐.- ๔ ๑๐,๒๔๐,๐๐๐.- - - ๑๕ ๑๐,๔๖๐,๐๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ ๓๒,๔๔๓,๐๐๐.- ๑๒๔ ๑๘,๗๐๔,๐๐๐.- ๑๒๐ ๖๐,๓๖๐,๐๐๐.- ๙๕ ๑๐๖,๘๙๐,๐๐๐.- ๔๕๑ ๒๑๘,๓๙๗,๐๐๐.- 

 

ครภุัณฑ ์
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ป ี
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑.บริหารงานทั่วไป 
๒.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
๓.ระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
๔.บริการสาธารสุข/สาธารณสุขอื่น 
๕.ก าจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
 

๑๒ 
 

๑ 
 

๑๐ 
๒ 
๒ 

๒,๕๓๐,๐๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๘๕๗,๔๐๐.- 
๓๒๐,๐๐๐.- 

๒,๓๐๐,๐๐๐.- 

- 
 
- 
 

๔ 
- 
๑ 

- 
 
- 

 
๖๙๕,๔๐๐.- 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 

- 
 
- 
 

๔ 
- 
๑ 

- 
 
- 

 
๖๙๕,๔๐๐.- 

- 
๑๐๐,๐๐๐.- 

๔ 
 

๑ 
 

๔ 
๑ 
๑ 

๖,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

๖๙๕,๔๐๐.- 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 

๑๖ 
 

๒ 
 

๒๒ 
๓ 
๕ 

๙,๓๓๐,๐๐๐.- 
 

๔,๒๐๐,๐๐๐.- 
 

๒,๙๔๓,๖๐๐.- 
๑๐,๓๒๐,๐๐๐.- 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๒๗ ๖,๒๐๗,๔๐๐.- ๕ ๗๙๕,๔๐๐.- ๕ ๗๙๕,๔๐๐.- ๑๑ ๒๑,๕๙๕,๔๐๐.- ๔๘ ๒๙,๓๙๓,๖๐๐.- 
 



 
 

๙๒ 
๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 
ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนำกำรผลติและกำรแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรส่งออก 
 - ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม 
๑. ยุทธศำสตรท์ี่ กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรพฒันำ กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรกัษำถนน สะพำน ทำงเท้ำและคูระบำยน้ ำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. บุกเบิกถนนสายสวนคุณ
อุบล–หินดาน หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรไป-มา 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๒. บุกเบิกถนนสายล่องพั้น – 
เขาทะ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรไป-มา 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๓. บุกเบิกถนนสายบ้านนาย
ช านาญ หมู่ที่ ๒ -ป่าช้า 
หมู่ที่ ๔ (จากถนน คสล.) 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรไป-มา 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

 

- ๒๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๔. บุกเบิกถนนสายสะพาน
ปูน (ต้นมะขาม) หมู่ที่ ๒ -
ป้อมเหมืองล่าง หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรไป-มา 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 

- 
(๒๗๒,๐๐๐.-) 

 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๕. 
 

บุกเบิกถนนสายตลาดนัด-
บ้านแซะ หมู่ที่ ๔ -๕ 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรไป-มา 

กว้าง      ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

 

แบบ ยท.๐๗ 



 
 

 
๙๓ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๖. 
 

บุกเบิกถนนสายนบน้ า    
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใชส้ัญจรได ้

กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว   ๕๐๐.๐๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๗. บุกเบิกถนนสายควนฟ้า - 
นาตก หมู่ ๕ (จากโครงการเดิม) 
 

เพื่อบกุเบกิถนนให้มถีนน
ในพื้นที่ใช้สัญจรได ้

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๘. บุกเบิกก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านไร่ - นบน้ า  
หมู่ที่๔ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- - - ๓,๗๒๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๙. บุกเบิกก่อสร้างถนน คสล. 
สายป่ากัน - นบน้ า หมู่ที่๔ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว  ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑,๘๖๑,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๐. ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สวนคุณอุบล - สวนทุ่งคง 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๕.๐๐ ม. 
ยาว   ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- 
(๔๓๖,๐๐๐.-) 

- - ๑,๘๖๑,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๑/๑) 

๑๑. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายเนื่อง -บ้านนาย
สมภาร หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

- - ๑,๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๒. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
สะพานหมู่ ๑ – สะพาน 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

 

- - - ๓,๗๒๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๑/๕๙)  

 



 
 

 
๙๔ 

 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๓. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โคกขี้ทรายตก หมู่ที่ ๑ 
(ต่อจากโครงการเดิม)  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

 

- ๓๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๔. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ล่องพั้น –เขาทะ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- 
 

- ๖๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๕. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หลังโรงยาง หมูท่ี่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- 
 

- ๗๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ว. 
 

๑๖. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ป่าไผ่งาม หมู่ที ่๑ 
(จากโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม 

. 

- 
 

- ๖๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๗. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
นางสงวน – นายวิชาญ   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง      ๓.๐๐ ม. 
ยาว     ๓๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

 

- 
 

- ๖๕,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๑๘. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านไพรัช –นายเสริม 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว     ๕๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

 

- 
 

๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

(ม.๑) 
 
 



 
 

 
๙๕ 

 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๙. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
สะพานต้นมะขาม หมู่ที่ ๒ 
-ป้อมเหมืองล่าง หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

 

๖,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

 

- - - 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๒) 

๒๐. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายช านาญ หมู่ที่ ๒ 
(จากโครงการเดิม) 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๕.๐๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- - ๑,๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

๒๑. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายวินัย –บ้านนาย
สุรินทร์ หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๒.๐๐ ม. 
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

(ม.๒) 
๒๒. ก่อสร้างถนน คสล. สาย

หัวนอน-บ้านนอก หมู่ที่ 
๒ (หลังบ้านป้าเกรียม) 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๑.๒๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- - ๑,๗๘๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

๒๓. ก่อสร้างถนน คสล.  
ในวัดวงกตบรรพต  
หมู่ที่ ๒ ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๖.๐๐ ม. 
ยาว  ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- - ๒,๒๓๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

๒๔. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หินถ้ า หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๒.๐๐ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



 
 

๙๖ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๕. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านออก–หลาน้ า หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง       ๓.๐๐ ม. 
ยาว    ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนา        ๐.๑๕ ม. 

 

- ๒๒๓,๐๐๐.- 
อบต. 

- - 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๓/๒) 

๒๖. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายอเนก –นางสมใจ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง       ๔.๐๐ ม. 
ยาว    ๑๒๐.๐๐ ม. 
หนา        ๐.๑๕ ม 

. 

 
 

(๒๓๐,๐๐๐.-) 

- ๓๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๓/๓/๕๙) 

๒๗. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายนฐัสิทธิ ์–นางสพุร 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง       ๓.๐๐ ม. 
ยาว    ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนา        ๐.๑๕ ม 

. 

- ๒๒๓,๐๐๐.- 
อบต. 

- - 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๓/๔/๕๙) 

๒๘. ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
ป่ากัน-ท านบน้ า หมู่ที่๔ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๔๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- ๙๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง กองช่าง 

 
๒๙. ก่อสร้างถนน คสล. สาย

ป่าไร-่ท านบน้ า หมู่ที่ ๔ 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

 

- - ๑,๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๐. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ควนฟ้า-นาตก หมู่ที่ ๕ 
(ต่อจากโครงการเดิม) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- - - ๒,๒๓๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๕/๑) 

 

 
 
 



 
 

 
 

๙๗ 
 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๓๑. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านพ่อหลวงแสง-บ่อ
บาดาล หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- ๓๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๒. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ควนฟ้า หมู่ที่ ๕        
(ต่อจากโครงการเดิม) 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง      ๔.๐๐ ม. 
ยาว๑,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๓. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
จากถนนสายหลัก - บ้าน
นางจินดา หมู่ที ่๕ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 
หน       ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๔ ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านครูถิน-ป้าพวง หมูท่ี่ 
๕(ต่อจากโครงการเดิม) 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๕. ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายเวียน - หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

 

- ๑,๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. สาย 
บ้านป้าเจี้ยม - บ้านแซะ 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง     ๓.๐๐ ม. 
ยาว    ๕๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๑๕ ม. 

 

- - ๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



 
 

๙๘ 
 

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๓๗. 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายเวียง - สวน  
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

- - - ๑,๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓๘. ก่อสร้างถนน คสล.วิสาห 
กิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ า
ยาง หมูท่ี่ ๑ ต.ตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
มีถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

กว้าง    ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕ ม. 

- -  ๖๓๕,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ว. 

๓๙. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
หินดานลับพร้า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อซอ่มแซมถนน คสล. 
ให้ถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนช ารุด 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

-  - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๕/๕๙ 

๔๐. ซ่อมแซมถนน คสล. สาย 
รพ.สต.ตาชี – ศูนย์ สมช.
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อซอ่มแซมถนน คสล. 
ให้ถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนส่วนที่ช ารดุ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๖/๕๘ 

๔๑. ปรับปรุงถนน คสล. สาย
บ้านนิกร– พี่นอม หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อซอ่มแซมถนน คสล. 
ให้ถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนส่วนที่ช ารดุ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๖/๕๘ 

๔๒. ปรับปรงุ ซ่อมแซม ขยาย
ถนน คสล. ในต าบลตาชี 
 

เพื่อซอ่มแซมถนน คสล. 
ให้ถนนในพื้นที่ใช้สัญจร 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนส่วนที่ช ารดุ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔๓. ขยายทางเท้า คสล. บ้าน
นายเกื้อ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อขยายทางเท้า คสล. 
ใหถ้นนในพื้นที่ใชส้ัญจร 

กว้าง      ๒.๕๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- - ๓๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๑/๓) 

 
 
 



 
 

๙๙ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๔๔. ก่อสร้างทางเท้า คสล.  
สายบ้านลุงเนื่อม –ป้าพา  
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างทางเท้า คสล. 
ให้สามารถใช้สญัจร 

กว้าง      ๒.๕๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- - ๓๘๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๑/๑๑) 

๔๕. ก่อสร้างทางเท้า คสล. 
บ้านป่ากัน (หลังบ้าน
นายพิตร)์ หมู่ที ่๔ 
 

เพื่อก่อสร้างทางเท้า คสล. 
ให้สามารถใช้สญัจร 

กว้าง      ๑.๐๐ ม. 
ยาว     ๕๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๑๕ ม. 

- ๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔๖. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านแค–่หาดทราย   
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหถ้นนใช้สัญจร 

กว้าง    ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๐๕ ม. 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔๗. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตีเส้นจราจรสายบ้านนายใจ 
- ป้อมยาม หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหถ้นนใช้สัญจร 

กว้าง    ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๐๕ ม. 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔๘. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตีเส้นจราจรสายบ้านนาย 
สุเชษฐ-์นายสมบัติ หมู่ที่๑ 
 

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหถ้นนใช้สัญจร 

กว้าง     ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา      ๐.๐๕ ม. 

- - 
 

- 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔๙. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตีเส้นจราจรสายบ้านแซะ 
หมู่ที่ ๔– ๒ (จากโครงการเดิม) 
 

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหถ้นนใช้สัญจร 

กว้าง     ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. 
หนา     ๐.๐๕ ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- -  ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๔/๑) 

๕๐. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ตีเส้นจราจร หมูท่ี่๑  

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตมถีนนใช้สัญจร 
 

หมู่ที่ ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 



 
 

๑๐๐ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๕๑. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตีเส้นจราจร ต าบลตาชี 

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตมถีนนใช้สัญจร 
 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนส่วนที่ช ารดุ 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
 

๕๒. ซ่อมแซมราว ปรับผิวสะพาน 
บ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อปรับปรุงซอ่มแซม
สะพานใชใ้นการสัญจร 
 

๑ โครงการ -  ๕๐.๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๗/๕๘ 

๕๓. ปรับปรงุ ซ่อมแซมสะพาน 
คสล. หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อปรับปรุงซอ่มแซม
สะพานใช้ในการสัญจร 

๑ โครงการ -  ๕๐.๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๔/๖) 

๕๔. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บ้านนายสมภาร หมู่ที่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
คสล.ใช้ในการสญัจร 

กว้าง      ๖.๐๐ ม.  
ยาว     ๒๐.๐๐ ม.  
สูง         ๓.๐๐ ม. 

 

- - - ๒,๕๐๐.๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๗/๕๘ 

๕๕. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ข้างบ้าน นางเหนียม    
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
คสล.ใช้ในการสญัจร 

กว้าง      ๔.๐๐ ม.  
ยาว     ๑๐.๐๐ ม.  
สูง         ๓.๐๐ ม. 

 

- - ๘๐๐.๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๕๖. 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
บริเวณหินใหญ่ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
คสล.ใช้ในการสญัจร 

กว้าง     ๔.๐๐ ม.  
ยาว     ๑๕.๐๐ ม.  
สูง        ๓.๐๐ ม. 

 

- - - ๑,๒๐๐.๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๒/๕) 

๕๗. 
 

ซ่อมแซมคูระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อซอ่มแซมครูะบายน้ า
ระบายน้ าสะดวกรวดเร็ว 

๑ โครงการ - ๒๐๐,๐๐๐,- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๒/๖/๕๘ 

 
 
 



 
 

๑๐๑ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๕๘. ซ่อมแซมคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายบ้านไร่-ป่ากัน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อซ่อมแซมครูะบายน้ า
ระบายน้ าสะดวกรวดเร็ว 

๑ โครงการ - ๒๐๐.๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๔/๕) 

๕๙. ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็คู
ระบายน้ าบ้านนางอิม่ - 
วัดตาชี หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

กว้าง    ๑.๐๐ ม.  
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐,- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๒/๗) 

๖๐. ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กคู
ระบายน้ า หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

กว้าง      ๐.๗๐ ม. 
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๑. ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กคู
ระบายน้ าบ้านนายวิจิตร 
- สามแยก หมูท่ี่ ๔ 
 

เพื่อติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

กว้าง      ๐.๗๐ ม. 
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๒. ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กคู
ระบายน้ า หมู่ที ่๔ – ๕ 
 

เพื่อติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

กว้าง      ๐.๗๐ ม. 
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม. 

- ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๓. ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กคู
ระบายน้ าบ้านนางนันทา 
-นายไชยรัตน์ หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

กว้าง      ๐.๗๐ ม. 
ยาว   ๒๕๐.๐๐ ม. 

- - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๔. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นางชอุ่ม-นายนิวรณ์ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐  ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐,- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



 
 

๑๐๒ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๖๕. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นายใจ–นายพล หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ประสานแผน 

อบจ. 

๖๖. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
โรงยาง-บ้านพี่ไพ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๔๐ ม. 
ลึก        ๐.๔๐ ม. 
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐.-
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๓/๕๘ 

๖๗. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
ลุงสิทธิ์–สมภาร-สะพาน หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๘. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็
บ้านนายมงคล-นายสมภาร 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว   ๓๐๐.๐๐ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๖๙. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็
บ้านป้ากิ้ม–นายทรงวุฒิ 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๔๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๑/๑๒) 
 

๗๐. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านลุงเคลื่อน หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 



 
 

๑๐๓ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗๑. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็
บ้านนายใจ - หน้าหลา 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๕๖๐.๐๐ ม. 

- - - ๒,๘๐๐.๐๐๐- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๒/๓) 
 

๗๒. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็
บ้านนายเพรา - คลอง  
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๓๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๗๓. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็
บ้านก านันจรัญ–นางอาภา 
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง      ๐.๖๐ ม. 
ลึก        ๐.๖๐ ม. 
ยาว      ๖๐.๐๐ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๗๔.. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นางเจิม–นางอาภา หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง      ๐.๖๐ ม. 
ลึก        ๐.๖๐ ม. 
ยาว   ๒๐๐.๐๐ ม. 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๒/๔) 

๗๕. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้านลุงเซี่ยง หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๓๐๐.๐๐  ม. 

- - - ๑,๕๐๐,๐๐๐,- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
 

๑๐๔ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗๖. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. 
อบต.ตาชี – หมูท่ี่ ๓  

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. 

 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๗๗. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
บ้านป่ากัน หมูท่ี่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว   ๑๐๐.๐๐ ม. 

 

- ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๗๘. 
 

ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็บ้าน
นายพิตร์ -ดินนางนิศรา  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๒๐๐.๐๐ ม 

 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๗๙. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็บ้าน
นางกิ้มลว้น-สะพาน หมูท่ี่๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม. 

- ๗๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๕/๑/๕๘ 

๘๐. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็สาย
บ้านแซะ-สะพาน หมูท่ี่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๖๐๐.๐๐ ม. 

- -  ๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๘๑. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
บ้านลุงเวียง หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑๐๕ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘๒. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็บ้าน
นางสายทอง–บุศรา หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 

ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๘๓. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นางนันทา-สะพาน หมู่ที่ ๕ 
  

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม. 

- - ๗๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๕/๔/๕๙ 

๘๔. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน 
คุณนันทา - ชัยรัตน์ หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก     ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. 

- - ๗๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๕/๕/๕๙ 

๘๕. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก
บ้าน คุณสมศรี หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก     ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๕/๙/๕๙ 

๘๖. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปดิตะแกรงเหลก็บ้าน
ครูถิน - ป้าพวง หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๔๐ ม. 
ลึก     ๐.๔๐ ม. 
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๕/๕๘ 

๘๗. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ภายในวัดวงกตบรรพต 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๕๐.๐๐ ม. 

- - - ๗๕๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 
 



 
 

๑๐๖ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘๘. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปร
รูปน้ ายาง หมู่ที ่๑ ต.ตาช ี
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง     ๐.๔๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๑๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๕๐๕,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ว. 
 
 

๘๙. ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน 
บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว  ๖.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๙๐. ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน 
ล าคลอง–นายประทาน 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง  ๔.๐๐ ม. 
ยาว  ๖.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๙๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน 
สวนเตาหู้ (นายสวัสดิ์)หมู่ที่๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง  ๔.๐๐ ม. 
ยาว   ๖.๐๐ ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ม.๑/๕๘ 

๙๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนน
บ้านนายสมนึก หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง  ๔.๐๐ ม. 
ยาว   ๖.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๙๓. ขุดลอกครูะบายน้ าพร้อม
ท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ได้สะดวกรวดเรว็ 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 

๕๐,๐๐๐,- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๙๔. ปรับปรงุพนังกัน้ดิน บ้าน 
นายวร-นายสมพงศ์ หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๕๐.๐๐ ม. 

- ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 
 

๑๐๗ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๙๕. ปรับปรงุพนังกัน้ดิน
สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๒๐.๐๐ ม. 

- - ๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 

๙๖. ปรับปรงุพนังกั้นดิน สวน
ครูคิด หมู่ที่ ๕  
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๒๐.๐๐ ม. 

- - ๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
(ม.๕/๗) 

๙๗. ก่อสร้างพนังกั้นดิน สะพาน–
หาดทราย หมูท่ี่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง    ๓.๕๐ ม. 
ยาว    ๕๐.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
ม.๑/๕๘ 

๙๘. ก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้าน
นายเสนอ หมู่ที ่๑ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๕๐.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 

๙๙. ก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้าน
ป้าไหม หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง    ๓.๕๐ ม. 
ยาว   ๒๐.๐๐ ม. 

- ๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 

๑๐๐. 
 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน ถนน
ล าพะยา หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๕๐.๐๐ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 

๑๐๑. 
 

ก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้าน 
นางกิ้มซิ้ม-ประทุม หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง  ๓.๕๐ ม. 
ยาว  ๒๐.๐๐ ม. 

- ๑๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
(ม.๕/๓) 

๑๐๒. ก่อสร้างพนังกั้นดิน 
แก่งนางร า หมูท่ี่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง   ๕.๐๐ ม. 
ยาว   ๕๐.๐๐ ม. 

- ๔๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
ม.๕/๕๙ 

๑๐๓. ก่อสร้างพนังกั้นดิน 
ล าคลองในต าบล 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

กว้าง   ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
ม.๓,๕/๕๙ 

 



 
 

๑๐๘ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๐๔. ก่อสร้างปรับภูมทิัศน์ พนัง 
คสล.ล าคลอง หมู่ที่ ๑,๒ 
 

เพื่อก่อสร้างพนงักั้นดิน 
ลดปัญหาการพังทลาย 

หมู่ที่ ๑ - ๒ - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
ลดการพังทลาย 

กองช่าง 
 (ม.๑/๕๙) 

๑๐๕. ขุดลอกล าคลองตาชี  
หมู่ที่ ๑, ๒, ๕ 
 

เพื่อขุดลอกคลองระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว 

กว้าง  ๖.๐๐ ม. 
ลึก   ๑.๕๐ ม. 

ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ ม. 
 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก 
ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 
 

๑๐๖. ก่อสร้างฝาครอบอุโมงค์
ติดตั้งไฟฟ้า ผนงักั้นดิน 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อสร้างฝาครอบอุโมงค ์
ติดตั้งไฟฟ้าผนังกั้นดิน  
หมู่ที่ ๔ 

กว้าง ๑๐.๐๐ ม. 
ลึก   ๑.๕๐ ม. 
ยาว ๔๐.๐๐ ม. 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก 
ลดปัญหาอุทกภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๙ 
 

๑.๒ แนวทำงกำรพฒันำ ระบบจรำจร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ติดตั้งระนาดชะลอรถ 
ในชุมชนต าบลตาชี 
 

เพื่อติดอุปกรณล์ดความเร็ว
รถบริเวณชุมชนต าบลตาชี 

จ านวน ๑๐ จุด ๕๐.๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
(ม.๕) 

๒. ปรับปรงุ ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร 
ภายในเขตต าบลตาชี 
 

เพื่อปรับปรุง ตดิตั้งป้าย
สัญลักษณ์และเครื่อง 
หมายจราจรในพื้นที ่

จ านวน ๒๐ ป้าย - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๓. ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณ
จุดเสี่ยง ในพื้นที่ต าบล 
 

เพื่อติดกระจกโค้งจุด
เสี่ยงเส้นทางแยกถนน 

จ านวน ๑๐ จุด - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๔. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
จุดเสี่ยงในพื้นทีต่ าบล 
 

เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรจุดเสี่ยงบนถนน 

จ านวน ๑๐ จุด - - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

๕. ติดตั้งราวทางโค้ง บริเวณ
จุดเสี่ยง ในพื้นที่ต าบล 
 

เพื่อติดราวทางโค้งจุด
เสี่ยงทางโค้งถนน 

ความยาว ๑๐๐ เมตร - - - ๑,๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คมนาคมสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๑๐ 

 
๑.๓ แนวทำงกำรพฒันำ ขยำยเขตไฟฟ้ำและตดิตัง้ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านแค่ -ป่าช้า 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

 ความยาว ๑๕๐ เมตร - - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๒. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ โคกขี้ทรายออก 
ครูกุสิทธิ์ -นายอ่ า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๑) 

๓. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้
ไฟฟ้าสาธารณะ โคกขี้
ทรายตก หมูท่ี่ ๑ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๔. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะป่าช้าโคกแค –
บ้านนายสุนทร หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๑) 

๕. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านนางถนอม 
- นายเคลื่อน หมู่ที ่๒ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๒) 

๖. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านคุณช านาญ – สะพาน 
หมู่ที ่๒ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - 
 

(๑๕๐,๐๐๐.-) 

- ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๒/๕๙) 



 
 

 
๑๑๑ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ไฟฟ้า
สาธารณะ สวนมะพร้าว 
หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๐๐ เมตร - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๓) 

๘. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้านนาย
เนก –นางสมใจ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๓/๕๙) 

๙. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้านนายนฐั
สิทธิ์ –นางสุพร หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๓/๕๙) 

๑๐. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านนายพิตร์-
นายสุวรรณ หมู่ที ่๔ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว ๑๕๐ เมตร - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๔) 

๑๑. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ควนฟ้า หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อขยายเขตติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที ่

ความยาว  
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๕) 

๑๒. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๓. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง สาย
คลอง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว  
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๑/๕๙) 

 



 
 

 
๑๑๒ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๔. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๕. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๖. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
สาธารณะ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๑๐๐ เมตร - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๔) 

๑๗. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๑๘. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง  
ให้มีแสงสว่างในพื้นที ่

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๕) 

๑๙. ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงจันทร์
เสาเหล็กชุบสังกะส ีใน
พื้นที่ต าบลตาช ี
 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
จันทรเ์สาเหล็กชบุสังกะส ี
ให้มีแสงสว่างพื้นที่ต าบล 

จ านวน ๒๕ ชุด - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๒๐. ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส  
วงเวยีน –วัดวงกต
บรรพต   หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส 
ในวัดตาชี หมูที่ ๒ 

ความยาว ๒๐๐ เมตร - - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
(ม.๒) 

๒๑. ปรับปรงุระบบสายส่ง
ไฟฟ้า ต าบลตาชี 
 

เพื่อปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า
ให้มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

ความยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

 



 
 

๑๑๓ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๒๒. ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย ์ควนฟ้า หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
ให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน 

๕ หลัง  - ๑๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 

๒๓. ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าส ารอง 
ชรบ.หมูท่ี่ ๓ 
 

เพื่อตัง้เครื่องไฟฟ้า
ส ารอง ชรบ.หมู ่๓  

จ านวน ๓ ชุด - ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ไฟแสงสว่างสร้าง
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๒๔. ก่อสร้างติดตัง้ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์
(Solar Street Light) 
ชนิดกิ่งเดี่ยว ต าบลตาชี 
 

เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
ให้มีแสงสว่างในยามค่ าคืน 

จ านวน ๕๐ ชุด ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ไฟแสงสว่างสร้าง
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๔ 

๑.๔ แนวทำงกำรพฒันำ ระบบสือ่สำรโทรคมนำคม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. พัฒนาศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เพื่อพัฒนาศูนย์เทศโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบบสารสนเทศ 
รับ-ส่งข้อมูล 

ส านักปลัด 

๒. ค่าใช้จ่ายการดูแลระบบ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. 
 

เพื่อใช้จ่ายการดูแลระบบ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.  

ระยะ ๑ ปี - ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบบสารสนเทศ
รับ-ส่งข้อมูล 

ส านักปลัด 

๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจการ อบต. 
 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการ อบต. 

ระยะ ๑ ปี - ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ข้อมูล 

ส านักปลัด 

๔. ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบเสยีง 
ตามสาย หมู่ที่ ๒ 

หมู่ที่ ๑ - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบบสารสนเทศ 
รับ-ส่งข้อมูล 

ส านักปลัด 
(ม.๒) 

๕. ซื้อเครื่องขยายเสียง/ขยาย 
เขตเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยาย 
เสียงระบบเสียงตามสาย 

หมู่ที่ ๕ - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบบสารสนเทศ 
รับ-ส่งข้อมูล 

ส านักปลัด 
(ม.๕) 

๖. ปรับปรงุซ่อมแซมระบบ
เสียงไร้สาย ต าบลตาชี 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงไร้สาย ต าบล 

ปรับปรงุซ่อมแซม 
ในต าบล 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

กระจายข่าวสาร
เสียงตามสาย 

ส านักปลัด 
(ต.๒/๕๙) 

๗. ติดตั้ง ระบบ Free Wi-Fi
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อติดตั้งระบบ Free  
Wi-Fi  

หมู่ที่ ๑ - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบบ Wi-Fi 
สื่อสารส่งข่าวสาร 

ส านักปลัด 

๘. ค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตระดับต าบล 
 

เพื่อติดตั้งระบบสารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ตต าบลตาชี 

ในต าบล - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เครือข่ายเทศโนโลยี
สื่อสารรับ-ส่งขอ้มูล 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 

๑๑๕ 
 

๑.๕  แนวทำงกำรพัฒนำ กอ่สร้ำงและปรับปรุงระบบประปำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ปรับปรงุระบบประปา 
หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๑ - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๑/๕๙) 

๒. ปรับปรงุระบบประปา  
หมู่ที่ ๒ (ประปาภูเขา) 
 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๒ - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๒/๕๙) 

๓. ปรับปรงุระบบประปา 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๔ - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๔/๕๙) 

๔. ขยายเขตระบบประปา
บ้านนางเขยีว หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อขยายเขตระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๒ ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๕. ขยายเขตระบบประปา  
นบน้ า–หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อขยายเขตระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๔ ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๔/๕๙) 

๖. ขยายเขตระบบประปา
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าและ
อุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อขยายเขตระบบประปา  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าและ
อุปกรณ ์

หมู่ที่ ๔ - - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๔/๕๙) 

๗. ขยายเขตระบบประปา 
บ้านนางกิ้มล้วน-กิ้มเลียน 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อขยายเขตระบบประปา  
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๕ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๕/๕๙) 

 
 
 



 
 

๑๑๖ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘. ขยายเขตระบบประปา
พร้อมอุปกรณ์ ต าบลตาชี 
 

เพื่อขยายเขตระบบประปา  
อุปโภคบริโภคและเกษตร 

ในต าบลตาช ี ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ต.๑/๕๙) 

๙. เจาะบ่อบาดาล ระบบระปา
โคกขี้ทรายออก หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาอุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๑ - - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๑/๕๙) 

๑๐. เจาะบ่อบาดาล ระบบระปา
หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาอุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๒ - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๒/๕๙) 

๑๑. เจาะบ่อบาดาล ระบบระปา
บ้านออก หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อเจาะบ่อบาดาล ระบบ
ประปาอุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๓ - - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๓/๕๙) 

๑๒. เจาะบ่อบาดาล ระบบระปา
บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อเจาะบอ่บาดาลระบบ
ประปา  

หมู่ที่ ๔ - - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๔/๕๙) 

๑๓. ปรับปรุงบ่อน้ า บริเวณ
ตลาด หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุงบอ่น้ า 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๒ - ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๔. ขุดบ่อน้ า พร้อมเครื่องสูบ
ถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อขุดบ่อน้ า ระบบประปา 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๑ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๑/๕๙) 

๑๕. ขุดบ่อน้ า พร้อมเครื่องสูบ
ถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อขุดบ่อน้ า ระบบประปา 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๒ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๒/๕๙) 

๑๖. ขุดบ่อน้ า พร้อมเครื่องสูบ
ถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อขุดบ่อน้ า ระบบประปา 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๓ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๓/๕๙) 

 



 
 

 
๑๑๗ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๗. ขุดบ่อน้ า พร้อมเครื่องสูบ
ถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อขุดบ่อน้ า ระบบประปา 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๔ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๔/๕๙) 

๑๘. ขุดบ่อน้ า พร้อมเครื่องสูบ
ถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อขุดบ่อน้ าระบบประปา 
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๕ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ม.๕/๕๙) 

๑๙. ซื้อแทงค์เก็บน้ าครัวเรือน 
ต าบลตาชี 
 

เพื่อเก็บน้ าประปา อุปโภค
บริโภคครัวเรือน ต าบลตาช ี

ในต าบลตาช ี ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ศ.ต.) 

๒๐. ติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ า
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๓ - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๑. ติดตั้งเครื่องกรองน้ าดื่ม 
บริเวณชุมชน หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ า
อุปโภคบริโภค  

หมู่ที่ ๔ - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๒๒. ติดตั้งเครื่องดูดทราย  
นบน้ า หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อติดตั้งเครื่องดูดทราย หมู่ที่ ๔ - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ม.๔) 

๒๓. ซ่อมแซมตู้จ าหน่ายน้ าดื่ม 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อซ่อมแซมตูจ้ าหน่าย
น้ าดื่ม  

หมู่ที่ ๕ - - ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
(ม.๕) 

๒๔. ก่อสร้างโรงงานน้ าแข็ง 
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อก่อสร้างโรงงานน้ าแข็ง 
พร้อมอุปกรณ์  

หมู่ที่ ๔ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคและ
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 
ม.๔/๒/๕๙ 

 
 
 



 
 

 
๑๑๘ 

 
ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนำกำรผลติและกำรแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรส่งออก ๒ ส่งเลรมิและพฒันำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและวฒันธรรม 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทนุ 
๒. ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
๒.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมอำชีพให้แกป่ระชำชน 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐  คน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสร้างอาชพี
แก้ปัญหาว่างงาน 

ส านักปลัด 
ม.๓,๔/๕๘ 

๒. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผลิตภัณฑท์้องถิ่น ต.ตาช ี
 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ต.ตาช ี

๑๐๐  คน ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
ส่งเสริมการผลติ 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้าน
เกษตรหรือปศุสัตว ์ต.ตาช ี
 

เพื่อพัฒนาอาชีพ เช่น 
เลี้ยงหอย ฯลฯ 

๕๐  คน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
ส่งเสริมการผลติ 

ส านักปลัด 

๔. มหกรรมผลไม้และของดี 
ต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ผลไม้และของดี ต.ตาช ี

๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 
 

 - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
ส่งเสริมการตลาด 

ส านักปลัด 
 

๕. สนับสนุนมหกรรมผลไม้
ยะลาและปศุสัตว์
ชายแดนใต ้
 

เพื่อสนับสนุนมหกรรม
ผลไม้ยะลาและปศุสัตว์
ชายแดนใต ้

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
ส่งเสริมการตลาด 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 

๑๑๙ 
 

๒.๒  แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมระบบกำรตลำดและปรบัปรุงพืชผลทำงกำรเกษตร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมกจิกรรมศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

เพื่อส่งเสริมศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ต.ตาช ี

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมประกอบ
อาชพีและพัฒนา
เทศโนโลย ี

ส านักปลัด 

๒. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต าบลตาชี 
 

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนา ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมจ าหน่ายสินค้า
ราคาถูก เช่น ธงฟ้า 
  

เพื่อจ าหน่ายสินค้าราคา
ประหยดัให้ประชาชน 

๑ ครั้ง - ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สินค้าราคาประหยัด
ลดรายจ่าย 

ส านักปลัด 

๔. สร้างเครอืข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าบลตาชี 
 

เพื่อสร้างเครือข่ายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต าบลตาชี 

๑ ครั้ง - ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาเครือข่าย
สร้างภูมิปัญญา 

ส านักปลัด 
ม.๒/๖/๕๙ 

๕. จัดตั้งตลาดรองรับ
ผลผลิตสินค้าเกษตร หมู่
ที่ ๒,๓,๕ 
 

เพื่อจัดตั้งตลาดรับซื้อ
สินค้าเกษตร ในพื้นที ่

๑ ครั้ง - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

รองรับสินค้าและ
ผลผลิตเกษตร 

ส านักปลัด 
(ศ/ม.๒,๓,๕) 

๖. ส่งเสริมวิสาหกิจพัฒนา
แปรรูปน้ ายางต าบลตาชี 
 

เพื่อสนับสนุนวสิาหกิจ
พัฒนาแปรรูปน้ ายาง 

๑ ครั้ง - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาแปรรูปน้ า
ยาง เพิ่มมูลค่า 

ส านักปลัด 
(ม.๑) 

๗. ปรับปรงุซ่อมแซม 
ตลาดนัด หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อพัฒนาตลาดนัด 
รองรับการจ าหน่ายสินค้า 

๑ ครั้ง - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

รองรับสินค้าและ
ผลผลิตเกษตร 

ส านักปลัด 

 



 
 

๑๒๐ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘. ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐก์ิจพอเพยีงบริเวณ
โรงกรองน้ า หมูท่ี่ ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้เศรษฐ์กิจพอเพียง 
ในพื้นที่ต าบลตาชี  

กว้าง  ๘.๐๐ ม. 
ยาว ๑๒.๐๐ ม.   

- - ๔๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาการเรียนรู ้
ศูนย์เรียนรู้ฯ 

ส านักปลัด 

๙. ก่อสร้างโรงเรือนกวน
ทุเรียน พรอ้มอุปกรณ์ 
(กวนมือ) หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อก่อสร้างโรงเรือนกวน
ทุเรียน พรอ้มอุปกรณ์
กวน หมูท่ี่ ๔ 

กว้าง     ๔.๐๐ ม. 
ยาว       ๖.๐๐ ม. 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
สามารถมรีายได ้

ส านักปลัด 

๑๐. ก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มจักร
สานบ้านนายนิรล หมู่ที่๕ 
 

เพื่อก่อสร้างโรงเรือนกลุ่ม
จักรสาน หมู่ที่ ๕ 

กว้าง   ๔.๐๐ ม. 
ยาว    ๖.๐๐ ม. 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
สามารถมรีายได ้

ส านักปลัด 

๑๑. ก่อสร้างลาน คสล. วิสาหกิจ
ชุมชนพัฒนาและแปรรูป
น้ ายางตาชี หมูท่ี่ ๑ 
 

เพื่อกอ่สร้างก่อสร้างลาน 
คสล.วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
และแปรรูปฯ หมู่ที่ ๑ 

กว้าง   ๑๕.๐๐ ม. 
ยาว    ๓๐.๐๐ ม. 
หนา    ๐.๑๕  ม. 

- - ๓๐๗,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาอาชพีและ
สามารถมรีายได ้

ส านักปลัด 
ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๑ 
 

๒.๓ แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงแหลง่ทอ่งเที่ยว 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเที่ยว ต าบลตาชี 
 

เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ต าบลตาชี ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
(ม.๒) 

๒. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ 
สระน้ า หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อปรับภูมทิัศน์สระน้ า  
ส าหรับพักผ่อนในต าบล 

หมู่ที่ ๑ - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปรับภูมิทัศน์สถานที่
แหล่งท่องเทีย่ว 

ส านักปลัด 

๓. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลา
วงเวยีน หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศ์าลา
วงเวยีน ต าบลตาชี  

หมู่ที่ ๒ - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปรับภูมิทัศน์สถานที่
แหล่งท่องเทีย่ว 

ส านักปลัด 
(ม.๒) 

๔. ปรับภูมิทศัน์ บริเวณ 
หินใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์
ส าหรับพักผ่อนในต าบล 

หมู่ที่ ๒ - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปรับภูมิทัศน์สถานที่
แหล่งท่องเทีย่ว 

ส านักปลัด 

๕. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสระ
หลาน้ า หมู่ที่ ๓ 

เพื่อปรับภูมทิัศน์ บริเวณ
สระหลาน้ า หมู่ที่ ๓ 

กว้าง ๔๐.๐๐ ม. 
ยาว  ๖๐.๐๐ ม. 

 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีน้ าอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

ส านักปลัด 

๖. ปรับภูมิทัศน์ แก่งนางร า 
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อปรับภูมทิัศน์แก่งนางร า 
เป็นที่พักผ่อน ท่องเที่ยว 

หมู่ที่ ๕ - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปรับภูมิทัศน์สถานที่
แหล่งท่องเทีย่ว 

ส านักปลัด 
(ม.๕) 

๗. ก่อสร้างปรับภูมทิัศน์ที่ลอย
กระทงหลาน้ า หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างปรบัภูมิทัศน์  
ที่ลอยกระทงและพักผ่อน 

หมู่ที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปรับภูมิทัศน์สถานที่
แหล่งท่องเทีย่ว 

ส านักปลัด 
(ม.๒) 

๘. ก่อสร้าง ปรับภมูิทัศน์ 
หอชมทัศนียภาพ ต.ตาชี 
 

เพื่อสร้างหอชมสถานที่
ท่องเที่ยว ต าบลตาช ี

๑ แห่ง 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สถานที่ชมเมอืงและ
แหล่งที่ท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 
(ต.๑/๖๐) 

 
 



 
 

๑๒๒ 
 

ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๓ พัฒนำคณุภำพชีวติของประชำชน 
  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดลอ้ม 
๓.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
๓.๑ แนวทำงกำรพฒันำ  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. 
 

ส่งเสริมสร้างจติส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจติ 
ส านึก เช่น ทิ้งขยะลงถัง 
แยกขยะตดิเชือ้/อันตราย 

๑๐๐ คน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 
(ม.๑,๔) 

๒. ส่งเสริมโครงการอันเนือ่ง 
มาจากพระราชด าริฯ 
 
 

เพื่อส่งเสริมโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

๑๐๐ คน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 
 

๓. อบรมให้ความรู้จัดการ
ขยะ ตามหลัก 3Rs ใน
ต าบลตาชี  
 

เพื่อส่งเสริมจดัการขยะ 
เช่น ร้านคา้ศูนยบ์าท 
ชุมชนปลอดขยะอันตราย 

๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 
 

๔. สถานราชการ ส านักงาน 
สีเขียว (Green Office) 
ต าบลตาชี  
 

เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ในสถานที่ราชการ 

๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 
 

๕. 
 

บ้านน่าอยู่ ชมุชนหน้ามอง 
ต าบลตาชีสะอาด และ
เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยก์รรมชาตสิิ่งแวด 
ล้อมในต าบล 

๑๐๐ คน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 
 

 
 



 
 

๑๒๓ 
 

๓.๒ แนวทำงกำรพฒันำ  จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิง่แวดล้อมอย่ำงยัง่ยืน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ถางป่าก าจดัวชัพืชริมทาง 
สาธารณะในต าบลตาชี 
 

เพื่อถางป่าก าจดัวัชพืช
ทางสาธารณะในต าบล 

๑ ปี  
๔ ครั้ง 

- ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ทางสาธารณะสัญจร 
ได้สะดวก ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๒. การตรวจสอบคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
  

เพื่อตรวจสอบคณุภาพ 
ดินน้ า อากาศ ฯลฯ 

๑ โครงการ - ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

คุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อลดขยะที่มีผลต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ร่วมลดขยะและลด
ภาวะมลพิษ 

ส านักปลัด 
(ม.๒,๓) 

๔. คลองสวยน้ าใส ไม่ทิ้งขยะ
ลงคลอง ต าบลตาช ี
 

เพื่อคลองสวยน้ าใส ไม่ทิ้ง
ขยะลงคลอง ต าบลตาช ี
 

๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ร่วมลดภาวะโลก
ร้อนชุมชนน่าอยู ่ 

ส านักปลัด 

๕. จัดการขยะแบบครบวงจร 
ต าบลตาช ี
 

เพื่อลดปริมาณขยะ เช่น 
รวบรวม/แปรรูป/แลก 
 

๑๐๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สร้างชุมชนน่าอยู ่
ลดภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด 

 
 

        

 
          

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๔ 
 

ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๓ พัฒนำคณุภำพชีวติของประชำชน 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 
๔.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคณุภำพชีวติ 
๔.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. จัดกิจกรรม ๕ ส.ต าบล
ตาชี 
 

เพื่อสนับสนุนจดั
กิจกรรม ๕ ส.ต าบลตาชี 

๑ ปี  
 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒. ควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

๑ ปี ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๓. ควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ต.ตาช ี
 

เพื่อควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ต.ตาชี 

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๔. ท าหมันสัตว์จรจัด ของ
ต าบลตาชี 
 

เพื่อท าหมันสัตว์จรจดั 
ของต าบลตาช ี

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๕. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ ต าบลตาชี 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์ 
 

๕๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๖. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ป้องกันโรค 
 

เพื่อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ป้องกันโรค 
 

๑ ปี ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

๑๒๕ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗. ส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้
ด้านสขุภาพกับ อสม.ตาช ี
 

เพื่อส่งเสริมอบรมความรู้
สร้างสุขภาพปอ้งกันโรค 

๕๐ คน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๘. สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม) ต.ตาช ี
 

เพื่อสนับสนุนสาธารณสุข 
อสม.(๕หมู/่๑๕,๐๐๐
บาท) 

๕ หมู่บ้าน ๗๕,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

๗๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๗๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๗๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๙. ชุมชนปลอดบุหรี่  
ต าบลตาชี 
 

เพื่อส่งเสริมชุมชนปลอด
และเลิกบุหรี่ ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต.

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๑๐. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เด็กเยาวชนตัง้ครรภ์ไม่
พร้อม 
 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
เด็กเยาวชนรุห้น้าที่
รับผิดชอบ 

๕ หมู่บ้าน - 
 

(๑๕,๐๐๐.-) 

- ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๖ 
 

 ๔.๒ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนคณุภำพชีวติและสถำบันครอบครัว 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ป้องกันแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อเดก็สตรี 
ครอบครัว 
 

เพื่อป้องกันแก้ปัญหาความ
รุนแรงต่อเดก็สตรี
ครอบครัว 

๕ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒. ส่งเสริมอตัลกัษณ์ชุมชน
ต าบลตาช ี
 

เพื่อส่งเสริมอตัลักษณ์
ชุมชนต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน - - ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๓. พัฒนาบทบาทสตรี 
ต าบลตาชี 

เพื่อกิจกรรมพัฒนา
บทบาทสตรี ต าบลตาชี 
 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสทิธิ
มนุษยชน ต าบลตาชี 
 

เพื่อให้ความรู้กฎหมาย
ด้านสทิธิมนษุยชน ต าบล
ตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๕ พัฒนาเดก็และเยาวชน ใน
ต าบลตาชี 
 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนอาสา
พัฒนาชมุชน ต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๖. ส่งเสริมกิจกรรมศนูย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค.) 
 

เพื่อส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค.)  

๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๗. ใจถงึใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 
ต าบลตาชี 
 

เพื่อส่งใจและห่วงใย
ผู้สูงอาย ุต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

 
 

๑๒๗ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรี วันสตรีสากล 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มสตรี  
วันสตรีสากล ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๙. ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้พิการและด้อยโอกาส 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผู้
พิการ ด้อยโอกาส ต.ตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๑๐. ชุมชนสัมพันธ์ ต าบลตาชี 
 

เพื่อพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ 
ต าบลตาชี 
 

๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ 
ชุมชนสัมพันธ์ 

ส านักปลัด 

๑๑. สืบสานประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ ต าบลตาชี 
 

เพื่อสง่เสริมสืบสานประเพณี
รดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ ต.ตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๗๐,๐๐๐.-) 

๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๗๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ครอบครัวเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๑๒. สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลตาชี 
 

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีกองทุนสวัสดกิาร
การออมของชุมชน 

ส านักปลัด 

๑๓. สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
คนชรา  
 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชรา ๓๔๑ คน 

๕ หมู่บ้าน 
คนชรา ๓๔๑ คน 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
อบต. 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
อบต. 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
อบต. 

๒,๗๓๗,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ยกระดับผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 

๑๔. สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ 
คนพิการ 
 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
คนพิการ ๗๕ คน 

๕ หมู่บ้าน 
คนพิการ ๗๕ คน 

๗๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๗๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๗๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๗๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ 
ยกระดับผูพ้ิการ 

ส านักปลัด 

๑๕. สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ ๑๐ คน 

ผู้ป่วยเอดส์ ๑๐ คน ๖๑,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๑,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๑,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๑,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ยกระดับผู้ป่วย 

ส านักปลัด 

 



 
 

 
๑๒๘ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๖. สงเคราะห์ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาสประสบความ
เดือดร้อน ต าบลตาชี 
 

เพื่อประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาสประสบความ
เดือดร้อน ต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ยกระดับชุมชน 

ส านักปลัด 

๑๗. จัดซื้อหนงัสือพิมพ์รายวัน 
หมู่บ้าน ต าบลตาชี 
 

เพื่อจัดซือ้หนงัสอืพิมพ์
รายวันหมู่บ้านในต าบล 

๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ 
รับข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

๑๘. ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดู
งานสวัสดิการผู้สูงอายุ  
 

เพื่ออบรมทัศนะศึกษาดู
งานสวัสดกิารสงัคมสูงอาย ุ

๕ หมู่บ้าน - 
(๖๐,๐๐๐.-) 

- ๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ส านักปลัด 

๑๙. ตาชีแข็งแรง 
 

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ชุมชนตาชี 
 

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๒๐. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี ้อุปกรณ์
เครื่องครัว หมูท่ี่ ๔ 
 

เพื่อจัดซือ้โต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์เครื่องครัว 

หมู่ที่ ๔ - ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
ม.๔/๘/๕๙ 

๒๑. ปรับภูมิทัศน์ป่าช้า   
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ป่าช้า   
หมู่ที่ ๔ 

หมู่ที่ ๔ - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๒๒. ปรับปรงุ ซ่อมแซมศาลา 
ในป่าช้า หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อปรับปรุงซอ่มแซม
ศาลาในป่าชา้ หมู่ที่ ๕ 

หมู่ที่ ๕ - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

๒๓. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่
อาศัยผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส 
  

เพื่อก่อสร้างซอ่มแซมที่อยู่
อาศัยผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส  

๕ หลัง ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพ
ชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

 
 



 
 

 
๑๒๙ 

 
๔.๓ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมกำรกีฬำและนนัทนำกำร 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. สนับสนุนจัดส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขัน  
ในและนอกต าบล 

เพื่อจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา ในและ
นอกต าบล 

๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ สามัคคี 

ส านักปลัด 

๒. สนับสนุนการแข่งขันกฬีา
ผู้สูงอายุ ต าบลตาชี 
 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สร้างความสามัคคี
ชุมชนผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด 
 

๓. แข่งขันกีฬา ต าบลตาชี 
 

เพื่อจัดแข่งขันกฬีา 
ต าบลตาชี 
 

๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๒๐,๐๐๐.-) 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสร้างสามัคคี
ชุมชนปรองดอง 

ส านักปลัด 

๔. จัดตั้งชมรมดนตรีพร้อม
อุปกรณ์ ต าบลตาชี 
 

เพื่อจัดตั้งชมรมดนตรี
พร้อมอุปกรณ์ ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ชมรมดนตรี ใน
ต าบลตาชี 

ส านักปลัด 
ม.๒/๕/๕๙ 

๕. ติดตัง้ไฟส่องสวา่งลาน
กีฬาอเนกประสงค ์หมู่ที่๔ 
 

เพื่อตดิตัง้ไฟส่องสวา่ง
ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 

หมู่ที่ ๔ - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ไฟส่องสว่างลาน
เอนกประสงค์ 

ส านักปลัด 

๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ละเล่น 
แข่งขันกีฬา ต.ตาชี 
 

เพื่อซื้อวัสดอุุปกรณ์
แข่งขันกีฬา ต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อุปกรณ์การกีฬา
ต าบลตาชี 

ส านักปลัด 

๗. จัดซื้ออุปกรณเ์วที การ
แสดง ต าบลตาช ี
 

เพื่อซื้ออุปกรณ์เวทีการ
แสดงต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อุปกรณ์เวทีการ
แสดงนันทนาการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 

๑๓๐ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๘. ก่อสร้างรั้วลานกีฬา
อเนกประสงค์ ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างรั้วลานกีฬา 
อเนกประสงค์ต าบลตาชี 

๒๐๐ เมตร - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ลานออกก าลงักาย 
ร่างกายแข็งแรง 

ส านักปลัด 

๙. ปรับปรงุซ่อมแซม 
สนามกีฬา ต าบลตาชี 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
สนามกีฬา ต าบลตาชี 

ปรับปรงุซ่อมแซม 
สนามกีฬาต าบล 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สนามกีฬามาตรฐาน 
และออกก าลังกาย  

ส านักปลัด 

๑๐. ปรับปรงุสนามกีฬา 
โรงเรียนต าบลตาชี 
 

เพื่อปรับปรงุสนามกีฬา 
โรงเรียนต าบลตาชี 

ปรับปรงุสนามกีฬา 
โรงเรียน 

- - - ๒๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สถานที่เล่นกีฬา
โรงเรียน ต.ตาช ี

ส านักปลัด 

๑๑. ก่อสร้างสนามฟุตซอล ติด
หญ้าเทียม อุปกรณ์กฬีา 
ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล 
ติดหญ้าเทียม อุปกรณ์
กีฬา ต าบลตาช ี

กว้าง ๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

.- - ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ลานสนามกีฬา
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
ต. 

๑๒. ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง
วัดวงกตบรรพต ต.ตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา 
วัดวงกตบรรพต ต.ตาช ี

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ลานกีฬาอุปกรณ์  
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

๑๓. ก่อสร้างอัฒจรรย์ 
ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างอัฒจรรย ์
ต าบลตาชี 

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

แสดงกิจกรรม
อออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
ต. 

๑๔. ก่อสร้างอาคารกีฬา 
โรงยิม ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารกีฬา 
โรงยิม ต าบลตาชี 

กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อาคารแข่งกีฬา
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
ต. 

๑๕. ก่อสร้างอาคารออกกีฬา
พร้อมอุปกรณ์  หม ู่ที่ ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารออก
กีฬาพร้อมอุปกรณ์หม ู่ที่ ๓ 

กว้าง  ๒๐.๐๐ ม.  
ยาว   ๔๕.๐๐ ม. 

- - - ๕,๐๐๐,๐๐๐.-
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อาคารแข่งกีฬา
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
ม.๓/๕/๕๙ 

๑๖. ก่อสร้างสระว่ายน้ า  
สระน้ า หม ู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ า  
สระน้ า หม ู่ที่ ๑ 

กว้าง  ๑๐.๐๐ ม.  
ยาว   ๒๕.๐๐ ม. 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สระว่ายน้ าและ 
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 



 
 

 
๑๓๑ 

 
๔.๔ แนวทำงกำรพฒันำ แหล่งน้ ำส ำหรบัอุปโภคและบริโภค 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ซ่อมแซมปรับปรุงฝาย 
เก็บน้ า หมูท่ี่ ๓ 
 

เพื่อปรับปรุงฝายเก็บน้ า  
หมู่ที่ ๓ ต าบลตาช ี 

หมู่ที่ ๓ - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรเพียงพอ 

ส านักปลัด 
(ม.๓) 

๒. ขยายประตูน้ าแก่งนางร า  
หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อขยายประตูน้ าแก่ง
นางร า หมู่ที่ ๕ 

หมู่ที่ ๕ 
๒ ประตู 

- ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรเพียงพอ 

ส านักปลัด 
(ม.๕) 

๓. ปรับปรงุ ซ่อมแซมสระ
หลาน้ า หมู่ที่ ๒-๓ 
 

เพื่อปรับปรุง สระหลา
น้ า หมู่ที่ ๒ - ๓ 

กว้าง ๔๐.๐๐ ม. 
ยาว ๖๐.๐๐ ม. 
ลึก ๔.๐๐ ม. 

 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรเพียงพอ 

ส านักปลัด 

๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ชะลอน้ า 
ล าคลอง (เพิ่มความชุมชื้น) 
หมู่ที่ ๑ – ๕ ต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ชะลอน้ าล าคลอง 
หมู่ที่ ๑ – ๕ ต าบลตาชี 

๕ หมู่บ้าน 
ต าบลตาชี 

- - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรเพียงพอ 

ส านักปลัด 
(ม.๑,๕) 

๕. ปรับปรงุ ซ่อมแซม 
ฝายล่องพั้น หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อปรับปรุงฝายเก็บน้ า  
ล่องพั้น หมู่ที่ ๑ ต.ตาชี  

หมู่ที่ ๑  
ต าบลตาชี 

- - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

น้ าอุปโภคบริโภค
การเกษตรเพียงพอ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๓๒ 
 

ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๕ พัฒนำคณุภำพชีวติของประชำชน 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรศกึษำ กีฬำและนันทนำกำร ,๗ กำรสง่เสริมด้ำนอตัลกัษณ์ 
๕. ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณที้องถิน่ 
๕.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาชี 
 

เพื่อจัดกิจกรรมเด็ก เช่น
วันพ่อ,วันแม่,ฯลฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๐,๐๐๐.-) 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ตระหนักวันส าคัญ
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ส านักปลัด 

๒. งานวันเดก็แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลตาชี 
 

เพื่อจัดกิจกรรมเด็ก  
วันเด็กแห่งชาต ิ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ตระหนักวันส าคัญ
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ส านักปลัด 

๓ เสริมกระบวนการเรยีนรู้
และสร้างจิตส านึกรกัสาม
สถาบันหลัก 
 

เพื่อเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และสร้างจิตส านึก
รักสามสถาบันหลัก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การเรียนรู้สร้าง
จิตส านึกรักสาม
สถาบันหลัก 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเดก็เล็ก 
 

เพื่อให้ความรู้และการ
ฝึกทักษะประสบการณ์
เด็กเลก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเลก็รับความรู้
และประสบการณ์ 

ส านักปลัด 

๕. พัฒนาฐานความรู้แบบ
บูรณาการของเด็กเล็ก 
 

เพื่อพัฒนาฐานความรู้
แบบบูรณาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ฐานความรู้ศูนย์
พัฒนาเด็กฯ 

ส านักปลัด 
 

๖. ปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน 
 

เพื่อส่งเสริมเรยีนรู้เด็กสู่
สังคมอาเซียน ต าบลตาช ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๐,๐๐๐.-) 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

กิจกรรมเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ส านักปลัด 

 



 
 

๑๓๓ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗. ท่องโลกกว้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  

เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การศึกษาอหลง่
เรียนรู้นอกสถานที ่

ส านักปลัด 

๘. ส่งเสริมสขุภาพและดูแล
เดก็เลก็ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลเดก็ศูนยพ์ัฒนาเดก็ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

(๕,๐๐๐.-) 
 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมสุขภาพของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ส านักปลัด 

๙. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กสนับสนุน
ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
 

เพื่อพัฒนาผู้ดูแลเด็กและ
สนับสนุนผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กต าบลตาชี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๔,๐๐๐.-) 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

บุคลากร ศูนย์ฯ
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๑๐ เสริมทกัษะประสบการณ์
การเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก /ผูป้กครอง 
 

เพื่อเสริมทักษะประสบ 
การณเ์รียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เด็กเลก็มีทกัษะ
ได้รับความรู้และมี
ประสบการณ ์

ส านักปลัด 

๑๑. อุ่นไอรักจากแม่สูลู่กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก 
 

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของเด็กและมารดา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมประสบการณ์ 
เรียนรู้เด็ก เยาวชน 

ส านักปลัด 

๑๒. ปฐมนเิทศ และประชุม
ผู้ปกครองเดก็เล็กศูนย์
พัฒนาเดก็บ้านนอก 
 

เพื่อปฐมนเิทศ และประชมุ
ผู้ปกครองเดก็ศูนย์พัฒนา
เดก็บ้านนอก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๕,๐๐๐.-) 
 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การมีส่วนร่วมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ส านักปลัด 

๑๓. ส่งเสริมพัฒนาประสบการณ ์
การเรียนรู้ให้เด็ก/เยาวชน 
 

เพื่อพัฒนาประสบการณก์าร 
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมประสบการณ์ 
เรียนรู้เด็ก เยาวชน 

ส านักปลัด 

 



 
 

๑๓๔ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑๔. ผลิตสื่อการเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านนอก 
 

เพื่อการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการ
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาสื่อการสอน
ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
บ้านนอก 

ส านักปลัด 

๑๕. จ้างเหมาราษฎรในพื้นที่
ต าบลตาชี ปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเดก็ อบต.ตาช ี
 

เพื่อใหร้าษฎรในพื้นที่ 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา
เด็ก อบต.ตาช ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีบุคลากรปฏิบัติ 
งานของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 

ส านักปลัด 

๑๖. ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 
มีงานท าช่วงปิดภาคเรียน 
 

เพื่อมงีานท าชว่งปิดเรียน 
ของนักเรียนต าบลตาชี 

ต าบลตาชี ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เสริมรายได้และ
เสริมประการณ ์

ส านักปลัด 

๑๗. ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
 

เพื่อปรับปรุง ซอ่มแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลตาชี 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
มีสภาพที่ด ี

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๓๕ 

 
๕.๒ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมด้ำนศำสนำ วฒันธรรม และประเพณที้องถิ่น 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. วันส าคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

เพื่อจัดพิธีส าคัญของชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริย ์

ต าบลตาชี ๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

เข้าร่วมพิธีส าคญั
ของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

๒. พัฒนาวิถีพุทธ ต าบลตาชี 
 

เพื่อพัฒนาวิถีพทุธ ต าบล
ตาชี 
 

ต าบลตาชี ๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๓. งานประเพณีสงกรานต์
ต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์
 

ต าบลตาชี ๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๕๐,๐๐๐.-) 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๖๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๔. งานประเพณีลอยกระทง
ต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 
 

ต าบลตาชี ๘๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๘๐,๐๐๐.-) 

๘๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๘๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๘๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๕. งานประเพณีแห่เทียน
พรรษาต าบลตาชี 

เพื่อจัดกิจกรรมประเพณี
เข้าพรรษา 
 

ต าบลตาชี ๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

๕,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และของดีต าบลตาชี 

เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒน 
ธรรมและของดตี าบลตาชี 
 

ต าบลตาชี ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมวฒันธรรม 
ประเพณที้องถิน่ 

ส านักปลัด 

๗. สนับสนุนกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลตาชี 

เพื่อสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลตาชี 
 

ต าบลตาชี - - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สภาวัฒนธรรมจัด
กิจกรรมวันส าคัญ  

ส านักปลัด 

 
 
 



 
 

 
 

๑๓๖ 
 

ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๔ เสริมสร้ำงยะลำสันตสิุข 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 
๖.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนควำมมัน่คง 
๖.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมสนับสนนุกจิกำรควำมมั่นคง 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

เพื่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ต าบลตาชี ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๘๐,๐๐๐.-) 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ป้องกัน แก้ไขปญัหา  
ยาเสพติดในต าบล 

ส านักปลัด 

๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน 
ด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ต าบลตาชี 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ต าบลตาชี 

ต าบลตาชี ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ความรู้ป้องกัน 
บรรเทาภัยฯ 

ส านักปลัด 

๓. ค่าใช้จ่ายสั่งใช้สมาชิก อปพร.
ปฏิบัติงานรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวติ/ทรัพย์สิน 
 

เพื่อสั่งใช้สมาชิก อปพร.
ปฏิบัติงานรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวติ/ทรัพย์สิน 

ต าบลตาชี ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

สมาชิก อปพร. 
ปฏิบัติรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๔. จัดท าค่าพกิัดแนวเขต
ปกครองของต าบลตาชี 
 

เพื่อท าค่าพิกัดแนวเขต
การปกครองของต าบล 

ต าบลตาชี - 
  

(๑๐,๐๐๐.-) 
 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พิกัดแนวเขตการ
ปกครองต าบลตาชี 

ส านักปลัด 

๕. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ราษฎรพิทกัษ์ ต.ตาชี 
 

เพื่อสนับสนุนกจิกรรมกลุ่ม
ราษฎรพิทกัษ์ต าบลตาชี 

ต าบลตาชี ๑๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๓๐,๐๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ราษฎรพิทกัษ์ตาชี 

ส านักปลัด 

 



 
 

 
๑๓๗ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๖. วัสดุอุปกรณ์รกัษาความ
ปลอดภัยต าบลตาชี 
 

เพื่อซื้ออุปกรณ์ รปภ. 
เช่น เคมีดับเพลิง,ส ารอง
ไฟฯลฯ 

ต าบลตาชี - 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย
ผู้ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
(ม.๒,๔,๕) 

๗. ก่อสร้างป้อมยามรักษา
ความปลอดภัย หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อก่อสร้างปอ้มยาม
รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๓ - 
 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีป้อมยามรักษา
ความปลอดภัย
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
(ม.๓) 

๘. ก่อสร้างปรับปรุงป้อม
ยามรักษาความปลอดภยั 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อก่อสร้างปรบัปรุง
ป้อมรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๔ - 
 

- ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีป้อมยามรักษา
ความปลอดภัย
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

๙. ปรับปรุงซ่อมแซมป้อม ชรบ.
จุดตรวจจุดสกัด หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อตัง้จุดตรวจจุดสกัด 
ป้อม ชรบ. หมูท่ี่ ๕ 

หมู่ที่ ๕ - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

มีความเข้มแข็ง
และรักษาความ
สงบต าบล 

ส านักปลัด 
(ม.๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๘ 
 

๖.๒ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมสนับสนนุกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ป้องกันและลดปัญหาอุบัต ิ
เหตุทางถนนชว่งเทศกาล 
 

เพื่อป้องกันลดอบุัติเหตุ 
เช่นปีใหม,่สงกรานต์  

ต าบลตาชี ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ป้องกันลดอุบัติเหตุ
บนถนนช่วงเทศกาล 

ส านักปลัด 

๒. 
 

ส่งเสริมความรูก้ฎหมาย 
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินยั 
 

เพื่อให้ความรู้กฎหมายด้าน
จารจรประชาชน ต าบลตาชี 

ต าบลตาชี ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ป้องกันลดอุบัติเหตุ
การขับขีร่ถทางถนน 

ส านักปลัด 

๓. ต าบลตาชี......ปลอดจาก
อัคคีภัย 

เพื่อให้ความรู้ความปลอด
อัคคีภัย ที่พักอาศัย 
 

ต าบลตาชี ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ป้องกันลดปญัหา
อัคคีภัยต าบลตาชี 

กองช่าง 

๔. 
 

ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก 
อปพร. อบต.ตาชี 
 

เพื่ออบรมหรือทบทวน
สมาชิก อปพร. อบต. ตาช ี

ต าบลตาชี ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาความรู้ดา้น
สาธารณภัยฯ 

ส านักปลัด 

          

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๓๙ 

 
ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๔ เสริมสร้ำงยะลำสันตสิุข 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทนุ 
๗. ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
๗.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ปรับปรุงประสิทธภิำพกำรปฏิบตัิงำน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ค่าใช้จ่ายระบบอีอ๊อฟฟิต 
 

เพื่อจัดท าระบบอีอ๊อฟฟิต 
 

๑ 
โครงการ 

๗๕,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

๒. 
 

บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ อบต.ตาชี 
 

เพื่อออกบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ อบต.  

๑ 
โครงการ 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๕,๐๐๐.-) 
 

   ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๓. 
 

สนับสนุนการจัดท าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS  

เพื่อท าระบบบัญชคีอมพิวเตอร ์
(e-LAAS) อบต.ตาช ี

๑ 
โครงการ 

 - 
 

(๑๕,๐๐๐.-) 
 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๔. 
 

ค่าใช้จ่ายปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษี 
 

เพื่อใชจ้่ายปรับปรุง
ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษ ี

๑ 
โครงการ 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๕. 
 

ค่าใช้จ่ายพิธีเปดิอาคาร
ส านักงาน อบต.ตาช ี
  

เพื่อพิธีเปิดอาคาร
ส านักงาน อบต.ตาช ี

๑ 
โครงการ 

๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๖. 
 

ปรับปรงุภูมิทัศน์ อบต. 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อบต. 
 

๑ 
โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 



 
 

 
๑๔๐ 

 
๗.๒ แนวทำงกำรพฒันำ พัฒนำศกัยภำพของบคุลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจ้าง อบต.ตาช ี
 

เพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจ้าง อบต.ตาช ี

๓๐ คน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมใหแ้ก่
บุคลากรอบต.ตาชี 

ส านักปลัด 

๒. พฒันาศักยภาพ พนักงาน, 
พนักงานจา้ง, ผู้น า
,ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.ตาชี  
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน, พนกังานจ้าง, ผู้
น า,ผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ตาช ี

๕๐ คน ๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐๐,๐๐๐.-) 

๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๓. สนับสนุนการศึกษาวจิัย
ประเมินความพงึพอใจผู ้
รับบรกิารของ อบต.ตาชี 
 

เพื่อการศึกษาวจิัยประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการของ อบต.ตาชี 

๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้บริการ
ของ อบต.ตาช ี

ส านักปลัด 

๔. ชดใช้ค่าเสียหายหรือ
สินไหมทดแทน 
 

เพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือ
สินไหมทด อบต.ตาช ี

๑ ปี - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๕. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ ในระดบัท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ (สปสช.) 
 

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลตาช ี

๑ ปี ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๕๐,๐๐๐.-) 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
การสาธารณสุข 

ส านักปลัด 

 
 
 



 
 

 
๑๔๑ 

 
๗.๓ แนวทำงกำรพฒันำ  กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ปกป้องสถาบันส าคัญ 
ของชาติ ต าบลตาช ี
 
 

เพื่อด าเนินงานปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

๕ หมู่บ้าน ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต.- 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต.- 

๕๐,๐๐๐.- 
อบต.- 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ปกปอ้งสถาบัน
ชาติศูนยร์วมฯ
ความสามัคค ี

ส านักปลัด 

๒. ประชาคมหมู่บ้าน,ต าบล
บูรณาการแผนชุมชน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อประชาคมหมู่บ้าน,ต าบล 
บูรณาการแผนชุมชน 
จัดท าแผนพัฒนาฯสี่ปี 

๕ หมู่บ้าน ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๐,๐๐๐.-) 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

รับปัญหาความ
ต้องการชุมชน 
จัดท าแผนพัฒนา 

ส านักปลัด 

๓. ส่งเสริมความรูเ้สริมสร้าง
พลเมอืงดีวิถีประชาธิปไตย 
 

เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้
พลเมืองดวีิถีประชาธิปไตย 

๕ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๐,๐๐๐.-) 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๓๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

เสริมสร้างพลเมอืง
วิถีประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

๔. ส่งเสริมกจิกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี 
 

เพื่อจัดกิจกรรมของ 
ศูนย์ปองดองต าบลตาช ี

๕ หมู่บ้าน ๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ศูนย์ฯความสามคัคี
ปกปอ้งสถาบันชาต ิ

ส านักปลัด 

๕. อบต.เคลื่อนที่ ต าบลตาชี 
 
 

เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน 
และส่งเสริมความสัมพันธ์  

๕ หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๓๐,๐๐๐.-) 
 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๒๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายชุมชน 

ส านักปลัด 

๖. วันท้องถิ่นไทย อบต.ตาชี 
(ตนท้องถิ่นสัมพันธ์) 
 

เพื่อจัดสง่บุคลากร อปท.
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 

๓๐ คน ๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

๔๐,๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

ส่งเสริมการ
ปกครอง/การ
กระจายอ านาจ 

ส านักปลัด 

 
 
 



 
 

๑๔๒ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๗. ค่าใช้จ่ายการเลอืกตัง้/
เลือกตัง้ซ่อมสมาชิกสภา
และนายก อบต.ตาช ี
 

เพื่อใช้จ่ายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาและนายก 
อบต.ตาช ี

ต าบลตาชี ๕๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๑๒,๕๐๐.-) 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
มาเลือกตัง้ 

สมาชิกสภา นายก 
อบต.ตาชตีามวาระ 

ส านักปลัด 

๘. ปรับปรงุ ซ่อมแซมศาลา 
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ 
 

เพื่อปรับปรุง ซอ่มแซม
ศาลาอเนกประสงค ์ 

หมู่ที่ ๓ - ๕๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชุม กิจกรรม
ต าบลตาชี 

กองช่าง 

๙. ซ่อมแซมห้องน้ า ไฟฟ้า
อาคารอเนกประสงค์  
บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อซ่อมแซมหอ้งน้ า ไฟฟ้า
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านไร่  

หมู่ที่ ๔ - - ๑๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประชุม กิจกรรม
ต าบลตาชี 

กองช่าง 

๑๐. ก่อสร้างอาคารเอนก 
ประสงค์ (ป่าช้า) หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อก่อสร้างอาคารเอนก 
ประสงค์ (ป่าช้า) หมู่ที่ ๔ 

กว้าง ๔.๐๐ ม. 
ยาว  ๘.๐๐ ม. 

- - - ๕๐๐.๐๐๐.- 
อบต. 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ที่ประชุมและจัด
กิจกรรมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๓ 
 

ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนำกำรผลติและกำรแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรส่งออก 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
๘. ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
๘.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนเทคโนโลยีพลังงำน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ส่งเสริมผลิตก๊าซชีวภาพ 
จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย์ 
 

เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
จากมูลสัตว์/ขยะอินทรีย ์

ต าบลตาชี - ๕๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พลังงานทดแทน 
ช่วยลดรายจ่าย 

กองช่าง 
 

๒. ส่งเสริมเตาเศรษฐกจิ  
ใช้ประกอบอาหาร 
 

เพื่อสง่เสริมเตาเศรษฐกิจ  
ใช้ประกอบอาหาร 

ต าบลตาชี - ๕๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พลังงานทดแทน 
ช่วยลดรายจ่าย 

กองช่าง 
 

๓. ส่งเสริมการตัง้โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ า ในต าบลตาชี 
 

เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลัง 
งานน้ า ในพื้นที่ต าบลตาช ี

ต าบลตาชี - - 
 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พลังงานทดแทน
จากพลังงานน้ า 

กองช่าง 
 

 
๘.๒ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนกำรอนุรกัษพ์ลงังำน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. โครงการ อส.พน.ต าบล
ประหยัดพลังงาน 
 

เพื่อประหยัดพลังงาน 
ฝาครอบประสิทธิภาพสูง 

ต าบลตาชี - 
 

๑๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- 
 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย 

ส านักปลัด 

๒. โครงการร้านค้าต้นแบบ
ประหยัดพลังงาน 
 

เพื่อประหยัดพลังงาน 
ประสิทธิภาพใช้พลังงาน 

ต าบลตาชี - 
 

๑๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- 
 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ประหยัดพลังงาน
และลดรายจ่าย 

ส านักปลัด 

 



 
 

๑๔๔ 
 

๘.๓ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนบคุลำกร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ต้นกล้าพลังงาน 
อบรมพลังงานในวิถีชีวิต 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
พลังงานในวิถีชีวิต 

ต าบลตาชี ๑๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พลังงานในวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักปลัด 

๒. เพิ่มศักยภาพ อส.พน.  
อบรมเตาขี้เลื่อย 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
พลังงานที่เหมาะสม 

ต าบลตาชี - ๑๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พลังงานที่
เหมาะสมในพื้นที ่

ส านักปลัด 

๓. เพิ่มศักยภาพนกัเทคโน 
โลย ีพลังงานทดแทน 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
พลังงานทดแทน 

ต าบลตาชี - ๒๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พลังงาน 
ทดแทนในพื้นที่ 

ส านักปลัด 

๔. เพิ่มศกัยภาพนกัจัดกระบวน 
การแบบมีส่วนร่วม 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
พลังงานแบบมสี่วนร่วม 

ต าบลตาชี - ๒๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

ความรู้ด้านพลังงาน 
แบบมีส่วนร่วม 

ส านักปลัด 

๕. เพิ่มศักยภาพ อส.พน. อบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

ต าบลตาชี - - ๒๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พลังงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๖. เพิ่มศักยภาพส่งเสริม
อบรมอาชีพด้านพลังงาน 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรอบรม
อาชีพด้านพลังงาน 

ต าบลตาชี - - ๒๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- ร้อยละ ๘๐ 
รับการพัฒนา 

พลังงานในการ
ประกอบอาชพี 

ส านักปลัด 
ม.๔/๑๒/๕๙ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
๑๔๕ 

 
๘.๔ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. 
 

ส่งเสริมธนาคารน้ ามัน 
(ศูนย์รับน้ ามันที่ใช้แล้ว) 
 

เพื่อส่งเสริมธนาคาร
น้ ามันต าบลตาชี 

ต าบลตาชี - ๑๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

พลังงานทดแทนลด
บริโภคน้ ามันใช้ซ้ า 

ส านักปลัด 
 

๒. ส่งเสริมปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวต าบลตาชี 
 

เพื่อส่งเสริมปลูกต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต.ตาช ี

ต าบลตาชี ๑๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมพื้นฟู 

ส านักปลัด 
 

 
๘.๕ แนวทำงกำรพฒันำ ด้ำนบูรณำกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. บูรณาการพลังงาน
สถานศึกษาและวัด 
 

เพื่อบูรณาการพลังงาน
กับสถานศึกษาและวัด 

ต าบลตาชี - ๒๐,๐๐๐.- 
พน.จ.ยล. 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

บูรณาการร่วม
หน่วยงานในพืน้ที่ 

ส านักปลัด 
 

๒. ก่อสร้างโรงเรือนอบผล 
ผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างโรงเรือนอบ
ผลผลิตการเกษตร หมูท่ี่ ๒ 

กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๐.๐๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- 
อบต. 

- ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

การพัฒนาอาชีพ
ประหยัดพลงังาน 

ส านักปลัด 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 
 

๑๔๖ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 
ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๕ พัฒนำคณุภำพชีวติของประชำชน 
  -ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรศกึษำ กีฬำและนันทนำกำร ,๗ กำรสง่เสริมด้ำนอตัลกัษณ์ 
๕. ยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และประเพณที้องถิน่ 
๕.๑ แนวทำงกำรพฒันำ ส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรศกึษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. อาหารเสริม(นม)นักเรียน
โรงเรียนบ้านตาชี 
 

เพื่ออาหารเสริม(นม) นร. 
๖๙ คน ๒๖๐วัน ๗ บ/วัน 

๖๙ คน 
๒๖๐วัน  

๑๒๕,๐๐๐.- 
อบต. 

(๑๒๖,๕๐๐.-) 

๑๒๕,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๒๕,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๑๒๕,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อาหารเสริม(นม)
ที่จัดสรรโรงเรียน ส านักปลัด 

๒. อาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี 
 

เพื่ออาหารกลางวัน นร.๖๕ 
คน ๒๖๐วัน ๒๐บ/วัน 
 

๖๙ คน 
๒๖๐วัน 

๒๗๖,๐๐๐.- 
อบต. 

(๒๖๔,๐๐๐.-) 

๒๗๖,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๒๗๖,๐๐๐.- 
อบต. 

 

๒๗๖,๐๐๐.- 
อบต. 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

อาหารกลางวัน 
ที่จัดสรรโรงเรียน ส านักปลัด 

           

รวม ...........๒....โครงการ  รวม ๔๐๑,๐๐๐.- ๔๐๑,๐๐๐.- ๔๐๑,๐๐๐.- ๔๐๑,๐๐๐.-    

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

 
๑๔๗ 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ . 

 
ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนำกำรผลติและกำรแปรรูปผลผลิตด้ำนกำรเกษตร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรส่งออก 
 - ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม 
๑. ยุทธศำสตรท์ี่ กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
๑.๑ แนวทำงกำรพฒันำ กอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรกัษำถนน สะพำน ทำงเท้ำและคูระบำยน้ ำ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชวีัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รบั 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

๑. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นายใจ–นายพล หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก      ๐.๖๐ ม. 
ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ประสานแผน 

อบจ. 

๒. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นายใจ-หน้าหลา หมู่ที่ ๒ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง    ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 
ยาว  ๕๖๐.๐๐ ม. 

- ๒,๘๐๐.๐๐๐- 
ขอสนับสนุน 

- - ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ประสานแผน 

อบจ. 

๓. ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้าน
นางสายทอง–บุศรา หมู่ที่ ๕ 
 

เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า 
ติดฝาปิดตะแกรงเหล็ก 

กว้าง     ๐.๖๐ ม. 
ลึก       ๐.๖๐ ม. 

ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

ร้อยละ ๘๐ 
ปชช.พึงพอใจ 

ระบายน้ าสะดวก
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
ประสานแผน 

อบจ. 

 
 
 

แบบ ผ.0๓ 



 
 

 
๑๔๘ 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำชี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑. บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน        
   -พัดลมตั้งพื้น เพื่อลดความร้อน ๕ ตัว ๑๐,๐๐๐.- 

 
- - - ส านักปลัด 

   -พัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายความร้อน ๑๐ ตัว ๑๕,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง 

 

   -พัดลมติดผนัง เพื่อลดความร้อน ๑๐ ตัว ๒๐,๐๐๐.- 
. 

- - - ส านักปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง 

 

   -ตู้เย็น เพื่อถนอมเก็บอาหาร ๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -โทรศัพท์ตั้งโตะ๊ เพื่อสื่อสารข้อมลู
ข่าวสาร 

๕ เครื่อง ๑๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง 

 

   -ไฟส ารองฉกุเฉนิ เพื่อมีแสงสว่างขนาด
ไฟฟ้าดับ 

๘ ชุด ๔๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง 

 

   -กล้องถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพงาน
กิจกรรม 
 

๑ ตัว ๒๕,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 



 
 

 
๑๔๙ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 บริหารงานทั่วไป 
(ต่อ) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

       

    -รถยนต์๔ล้อดบัเบิ้ลแคบ
กระบะแบบ ๔ ประตู 

 

เพื่อขนสง่ผู้โดยสาร ๑ คัน - - - ๘๐๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

   -รถตู้ปรับอากาศ เพื่อขนสง่ผู้โดยสาร ๑ คัน - - - ๑,๔๐๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

   -รถกระเช้า ๖ ล้อ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 

๑ คัน - - - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

   -รถตกัหน้าขุดหลัง  
 

เพื่อขุดลอก/เกษตร ๑ คัน - - - ๒,๖๐๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

    -รถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดกระเช้าไฟฟ้า 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 

๑ คัน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- 
 

   ส านักปลัด 

  ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน        
   -ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดส านกังาน ๑ ชุด ๑๐๐,๐๐๐.- 

 
- - - ส านักปลัด 

   -โต๊ะเอนกประสงค์ เพื่อจัดส านกังาน ๑๐ ตัว ๓๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -เค้าเตอร์ประชา
สัมพันธ์ 
 

เพื่อจัดส านกังาน ๑ ชุด ๒๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -ซื้อชั้นวางเอกสาร เพื่อจัดส านกังาน ๑๐ ชุด ๕๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด/ 
กองคลัง/กองช่าง 

   

รวม 
 

 

๑๖ 
 

  

รวม 
 

 

๒,๕๓๐,๐๐๐.- 
 

 

- 
 

- 
 

๖,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

 



 
 

 
๑๕๐ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒. ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

ค่าวัสดุ วัสดุดับเพลิง        

   -ติดตัง้อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัย เช่น 
CCTV ,เครื่องดับเพลิง 
ส ารองไฟ ฯลฯ 
 

เพื่อปอ้งกันรักษาความ
ปลอดภัย 

๑ ชุด ๒๐๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

       

   -รถยนต์ดบัเพลงิ/
อุปกรณ์ดับเพลงิ 
 

เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย ๑ คัน - - - ๔,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ขอสนับสนุน) 

ส านักปลัด 

   

รวม 
 

 

๒ 
 

  

รวม 
 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 
 

 

- 
 

- 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕๑ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓. ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า        

   -เครื่องเล่น DVD 
แบบสัมผัส 
 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน 

๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -เครื่องตัดไฟ
อัตโนมัต ิ
 

เพื่อป้องกันและตัด
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง 

๑ เครื่อง ๑๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -โทรทัศน์สี ขนาด 
หน้าจอ ๔๐ นิ้ว 
 

เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ๑ เครื่อง ๒๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

       

   -ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 
ขนาด ๖๐x๔๘x
๒๐๐ ซม. 
 

เพื่อจัดสถานศึกษา ๑ ชุด ๑๐,๐๐๐.- 
 

   ส านักปลัด 

   -โต๊ะเก้าอี้
รับประทานอาหาร 
 

เพื่อจัดสถานศึกษา ๒๐ ชุด ๑๐๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

   -เตยีงนอน ที่นอน เพื่อจัดสถานศึกษา ๒ ชุด ๑๒,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕๒ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ง
ปฏิบัติราชการฯ 

       

 (ต่อ)  -อาหารกลางวนั 
ศพด. 

เพื่ออาหารกลางวัน 
เด็ก ศพด. 

เด็ก ๓๙ คน  
๒๘๐ วัน 

 

๒๑๘,๔๐๐.- 
 

๒๑๘,๔๐๐.- 
 

๒๑๘,๔๐๐.- 
 

๒๑๘,๔๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

  ค่าวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนือ่ง
ปฏิบัติราชการฯ 

       

   -อาหารเสริม (นม) 
ศพด. 

เพื่ออาหารเสริม(นม) 
เด็ก ศพด. 
 

เด็ก ๓๙ คน 
๒๘๐ วัน 

๗๖,๐๐๐.- 
 

๗๖,๐๐๐.- 
 

๗๖,๐๐๐.- 
 

๗๖,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

   -อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เพื่ออาหารเสริม(นม) 
นักเรียนโรงเรียน 
 

นร.๖๙ คน 
๒๐๐ วัน 

๑๒๕,๐๐๐.- 
 

๑๒๕,๐๐๐.- 
 

๑๒๕,๐๐๐.- 
 

๑๒๕,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

  เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ        
   -อุดหนุนงบประมาณ

อาหารกลางวัน 
เพื่ออาหารกลางวัน 
นักเรียนโรงเรียน 
 

นร.๖๙ คน 
๒๖๐ วัน 

๒๗๖,๐๐๐.- 
 

๒๗๖,๐๐๐.- 
 

๒๗๖,๐๐๐.- 
 

๒๗๖,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

   

รวม 
 

 

๑๐ 
 

  

รวม 
 

 

๘๕๗,๔๐๐.- 
 

 

๖๙๕,๔๐๐.- 
 

 

๖๙๕,๔๐๐.- 
 

 

๖๙๕,๔๐๐.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕๓ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔. บริการสาธารสขุ
และสาธารณสุขอื่น 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาสตร์หรือ
แพทย ์

       

   -วัสดุวิทยาสตร์หรือ
แพทย ์
 

เพื่อก าจัดป้องกนัโรค ๑ ป ี ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ส านักปลัด 

  ค่าครุภัณฑ ์ วัสดุวิทยาสตร์หรือ
แพทย ์

       

   -เครื่องพ่นหมอก
ควัน 
 

เพื่อใช้ก าจัดยุงพาหะ
น าโรค 

๕ เครื่อง ๓๐๐,๐๐๐.- 
 

- - - ส านักปลัด 

  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

       

   -รถยนตก์ู้ชีพ/อปุกรณ์
พยาบาลเบื้องต้น  

 

เพื่อส าหรับสง่ผู้ป่วย 
และผู้ประสบเหตุ 

๑ คัน - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 
(ขอสนับสนุน) 

ส านักปลัด 

   

รวม 
 

 

๓ 
 

  

รวม 
 

 

๓๒๐,๐๐๐.- 
 

 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๑,๐๒๐,๐๐๐.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕๔ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หนว่ยงำน 

รับผดิชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕. ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

       

   -วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อมีน้ ามันเชื้อเพลิง
รถบรรทุกขยะ 
 

๑ ป ี ๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด 

  ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

       

   -รถยนตบ์รรทุกขยะ 
ขนาด ๖ ล้อ ความจุ ๖ 
ลบ..ม. 

 

เพื่อจัดเก็บขนส่งขยะ
ไปก าจัด 
 

๑ คัน ๒,๒๐๐,๐๐๐.- 
ขอสนับสนุน 

- - - กองช่าง 
(ต) 

   

รวม 
 

 

๒ 
 

  

รวม 
 

 

๒,๓๐๐,๐๐๐.- 
 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 

 

   

รวมทั้งสิ้น 
 

 

๓๓ 
 

  

รวม 
 

 

๖,๒๐๗,๔๐๐.- 
 

 

๘๑๕,๔๐๐.- 
 

 

๘๑๕,๔๐๐.- 
 

 

๑๒,๕๑๕,๔๐๐.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๕๕ 

 

  ส่วนที่ ๕ กำรตดิตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและผลส าเร็จของงาน/
โครงการ และเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอน ดังนี ้

 ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามฯ 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกป ี

วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

๑. วิธีการติดตามและประเมนิผล 

๑.๑ การประเมินตนเอง  

๑.๒ การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

กำรประเมินตนเอง ประกอบด้วย ๓ แบบ คือ 

แบบที่ ๑ การประเมินในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง 

แบบที่ ๒ การติดตามผลความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แบบที่ ๓ แบบติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล (ผลการด าเนินงาน) เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการที่ รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อน ามาวิเคราะห์ประเมินผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กำรประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกอบด้วย ๒ แบบ 
คือ 

แบบที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม
และรายยุทธศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวมยุทธศาสตร์ โดยขอความ
ร่วมมือทอดแบบสอบถามประชาชนในพื้นที ่

 



 
 

 
๑๕๖ 

 

แบบที่ ๕ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่อระบายน้ า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบประปาและอื่น ๆ  
โดยอกส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตามรายโครงการ 

ห้วงระยะเวลำกำรติดตำมและประเมนิผล 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งำน/โครงกำร ตำมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล แล้วรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ภายในเดือนตุลาคมทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

ประกำศองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลตำชี 

เรื่อง ใชแ้ผนพัฒนำสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความข้อ ๑๗ (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

ฉะนั้น ผู้บริหารจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาชี ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

พสิษฐ์ ศรีสุข 

(นายพสิษฐ์ ศรีสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี

 

 
 

 

 
 

 



 
 

ประชุมคณะกรรมกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาช ี

 

 
 

 

 
 

 



 
 

ประชุมคณะกรรมกำรฯ 

 

 
 

 
 


