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ส่วนท่ี 1   
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

     เทศบาลเมืองตะลุบัน  ตั้งอยูํที่อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งอยูํทางใต๎ของ 
ประเทศไทย  ติดชายฝั่งทะเลด๎านทิศตะวันออกของประเทศ  อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 
1,110  กิโลเมตร  และหํางจากตัวเมืองปัตตานีไปทางจังหวัดนราธิวาสเป็นระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ทั้งหมด  18.56  ตารางกิโลเมตร  หรือ  11,625  ไรํ  อาณาเขตครอบคลุมต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  
โดยมีเขตติดตํอที่ใกล๎เคียงดังนี้  คือ 
 ทิศเหนือ        ติดตํอกับต าบลตะบิ้ง   ต าบลปะเสยะวอ   อ าเภอสายบุรี  และแมํน้ าสายบุรี 
 ทิศใต๎            ติดตํอกับต าบลละหาร อ าเภอสายบุรี  ต าบลไม๎แกํน  อ าเภอไม๎แกํนและคลองกอตอ 
 ทิศตะวันออก   ติดตํอกับต าบลไม๎แกํน  อ าเภอไม๎แกํน   และอําวไทยตอนลําง 
 ทิศตะวันตก     ติดตํอกับต าบลตะบิ้ง  อ าเภอสายบุรี  และแมํน้ าสายบุรี 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง  ติดชายฝั่งทะเล สลับกับท่ีราบลุํมติดฝั่งทะเลอําวไทย 

มีหมูํบ๎านติดชายฝั่งทะเล   จ านวน  4 ชุมชน  คือ 
1. ชุมชนปาตาตีมอ 1 
2. ชุมชนปาตาตีมอ 2 
3. ชุมชนบางตาหยาด 
4. ชุมชนบลูกาบายะห์ 

 

   บริเวณท่ีเป็นภูเขาในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีเขาสลินดงบายู ภูเขานี้มี "ถ้ าปิด" ซึ่งถือวํา
เป็นสถานทีศั่กดิ์สิทธิ์ตั้งอยูํที่เชิงเขาด๎านหลังส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นปากถ้ าขนาดไมํใหญํนักแตํมีหินปิด
สนิทอยูํ สํวนทางด๎านหลังเขามีโพรงปรากฏอยูํและที่ศาลาเชิงเขา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะ
รํวมสมัยอยุธยาปางมารวิชัย 2 องค์ กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล๎วนับเป็นประวัติศาสตร์อันส าคัญยิ่ง 
  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะอากาศร๎อนชื้น สภาพอากาศมี 2 ฤดูกาล คือฤดูร๎อนและฤดูฝน มีฝนตกชุก 

ในชํวงฤดูมรสุม  แยกดังนี้ 
1. ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน 
2. ฤดูฝน    เริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนมกราคม  และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

มีฝนตกชุกมาก 
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1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  สํวนใหญํมีลักษณะเป็นดินรํวม 

ปนทราย 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
       มีแมํน้ าที่ไหลผําน  2   สาย  คือ 

1. แมํน้ าสายบุรีไหลผํานต าบลตะบิ้ง  ต าบลมะนังดาล า 
2. แมํน้ าสายบุรีไหลผํานสะพานกอตอ  ต าบลละหาร 
แมํน้ าท้ังสองสายไหลลงสูํทะเลอําวไทย  แมํน้ าสายบุรีคิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าทั้งสิ้น 

4,600 ตารางกิโลเมตร  คลอง  ล าธาร  ห๎วย  จ านวน 5 แหํง  ได๎แกํ  คลองบางตาหยาด,คลองกอตอ,  คลองจืองา,  
คลองขุดพระราชด าริ  และคลองอุเมะ 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ไม๎ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  สํวนใหญํจะเป็นสวนยาง  อยูํในเขตชุมชนบ๎านใต๎, 

ชุมชนบ๎านค๎อ,  ชุมชนสะพานม๎า,  ชุมชนตะพาบน,  ชุมชนตะพาลําง,  ชุมชนละเมาะบก และชุมชนหวายขม 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  เทศบาลเมืองตะลุบัน   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  18.56  ตารางกิโลเมตร   ปัจจุบันมีสมาชิกสภา 
เทศบาลเมืองตะลุบันชั่วคราว   ตามความในข๎อ 6  แหํงประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ที่ 85/2557   
เรื่องการได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
จ านวน 9 คน  ประกอบด๎วย    

1. นายสุจินต์   โอชาอัมพวัน 
2. นายอับดุลยาบาอี  สาแม 
3. นางสีย๏ะ  สีทองชื่น 
4. นายพันธ์ทิพย์  มาลายา 
5. นางสาวยารียะ  สารีกามา 
6. นายอ าพล   พรหมบรรจง 
7. นายนิติ   นิเดหะ 

 

1. ฝุายบริหาร 
เทศบาลเมืองตะลุบันมีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน๎าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ตามประกาศ 

คณะรักษาความสงบแหํงชาติ  ที่  85/2557  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
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2. ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ท าหน๎าที่พิจารณารํางเทศบัญญัติตํางๆ  และควบคุม  ดูแล  การบริหารงานเทศบาลประกอบด๎วย 
1. ประธานสภาเทศบาล  นายนิติ   นิเดหะ 
2. รองประธานสภาเทศบาล นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน 

 

3. ฝ่ายประจ า 
มีปลัดเทศบาล  เป็นผู๎บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ๎าง  รองจากนายกเทศมนตรี 

และปฏิบัติงานประจ าของเทศบาลให๎เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ  โดยแบํงสํวนบริหารตํางๆ เป็น 
7 สํวนราชการ  ดังนี ้
  3.1  ส านักปลัดเทศบาล   มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลหรือกิจการที่มี 
ได๎ก าหนดไว๎วําเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการใดหรืองานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย  แบํงเป็น 
         ฝุายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานการเจ๎าหน๎าที่     
   -  งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
   -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

3.2 กองคลัง  มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับการเงินและบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินการ 
งบประมาณ  งานผลประโยชน์  และงานอ่ืนที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  แบํงเป็น 
          ฝุายบริหารงานคลัง 
   -  งานธุรการ 
   -  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   -  งานการเงินและบัญชี 
   -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
 

3.3 กองช่าง   มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับการผังเมืองและโยธา  การสาธารณูปโภคและงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย  แบํงเป็น 
          ฝุายการโยธา 
   -  งานธุรการ 
   -  งานวิศวกรรม 
   -  งานสาธารณูปโภค 
   -  งานจัดสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ 
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3.4 กองการศึกษา  มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับงานโรงเรียน  งานบริหารการศึกษา  แบํงเป็น 
3.4.1  ฝุายบริหารการศึกษา 

          -  งานธุรการ 
          -  งานงบประมาณ 
          -  งานโรงเรียน 
          -  งานการเจ๎าหน๎าที่ 
          -  งานกิจการนักเรียน 
          -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
          -  งานสํงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
          3.4.2  หนํวยศึกษานิเทศก์ 
          3.4.3  โรงเรียน 
 

3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งานศูนย์บริการสาธารณสุขอ่ืน  งานก าจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แบํงเป็น 
         ฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
   -  งานธุรการ 
   -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
   -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาความสะอาด 
 

3.6 กองวิชาการและแผนงาน  มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานวิจัยและประเมินผล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  และงานจัดท างบประมาณ  แบํงเป็น 
          ฝุายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -  งานบริการและเผยแพรํวิชาการ 
   -  งานนิติการ 
 

3.7 กองสวัสดิการสังคม  มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวกับงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิภาพและ 
เยาวชน  งานพัฒนาชุมชน  แบํงเป็น 
         ฝุายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานพัฒนาชุมชน 
   -  งานสังคมสงเคราะห์ 
 



โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองตะลบุัน 
 

   ฝ่ายนิติบัญญัติ         ฝ่ายบริหาร 

 
         ประธานสภาเทศบาล                   นายกเทศมนตรี 
 
           เลขาสภาเทศบาล 
 
      รองประธานสภาเทศบาล   รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
 
       -  สมาชิกสภาเทศบาล         เลขานุการนายกเทศมนตรี            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
          จ านวน 18 คน 
          แบํงเป็นเขตละ 6 คน          ปลัดเทศบาล 
 
             รองปลัดเทศบาล 
 
               ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง   กองชําง   กองการศึกษา 
 
                 กองวิชาการและแผนงาน 
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม         กองสวัสดิการสังคม 

 

5 



6 
        2.2  การเลือกตั้ง 
ชุมชนในเขตเทศบาลมีจ านวน 20 ชุมชน  ได๎แกํ   

- ชุมชนวังเกํา   มีจ านวนประชากร     801  คน  
- ชุมชนตลาดสด  มีจ านวนประชากร  1,267  คน 
- ชุมชนบ๎านใต๎  มีจ านวนประชากร     411  คน 
- ชุมชนบ๎านค๎อ  มีจ านวนประชากร     486  คน 
- ชุมชนสะพานม๎า  มีจ านวนประชากร     554  คน 
- ชุมชนมสัยิด   มีจ านวนประชากร     759  คน 
- ชุมชนกาหยี   มีจ านวนประชากร     834  คน 
- ชุมชนบลูกา   มีจ านวนประชากร     470  คน 
- ชุมชนละเมาะบก  มีจ านวนประชากร     698  คน 
- ชุมชนจืองา   มีจ านวนประชากร     553  คน 
- ชุมชนหวายขม  มีจ านวนประชากร     877  คน 
- ชุมชนโรงภาษีเกํา  มีจ านวนประชากร     631  คน 
- ชุมชนบลูกาบายะห์  มีจ านวนประชากร     444  คน 
- ชุมชนปาตาตีมอ 1  มีจ านวนประชากร  1,153  คน 
- ชุมชนปาตาตีมอ 2  มีจ านวนประชากร  1,267  คน 
- ชุมชนบางตาหยาด  มีจ านวนประชากร  1,184  คน 
- ชุมชนละเมาะทะเล  มีจ านวนประชากร     432  คน 
- ชุมชนอุเมะ   มีจ านวนประชากร     604  คน 
- ชุมชนตะพาลําง  มีจ านวนประชากร     248  คน 
- ชุมชนตะพาบน  มีจ านวนประชากร     436  คน 
ในจ านวน 20 ชุมชน  ได๎แบํงเขตการเลือกตั้งเป็น 3 เขต  ซึ่งอยูํระหวํางด าเนินการแบํงเขต 

เลือกตั้ง 
3.   ประชากร 

        3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ตารางแสดงข้อมูลประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันย้อนหลัง 

 

พ.ศ. 
 

จ านวนครัวเรือน 
ประชากรเฉลี่ย 
ครัวเรือนละ 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

2556 2,497 5.78 6,938 7,206 14,455 
2557 4,064 3 6,940 7,197 14,137 
2558 4,133 3.45 7,008 7,259 14,267 
2559 3,567 4.01 7,041 7,277 14,318 
2560 2,578 5.59 7,094 7,318 14,412 
2561 2,606 5.55 7,138 7,334 14,472 
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ตารางแสดงจ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
พ.ศ. จ านวนคนเกิด จ านวนคนตาย จ านวนคนย๎ายเข๎า จ านวนคนย๎ายออก อัตรา   + เพ่ิม/ -ลด 

2556 696 100 573 1,174 - 
2557 618 108 514 1,063 - 
2558 745 115 510 1,098 + 
2559 783 94 328 999 + 
2560 1,070 121 451 1,377 + 
2561 1,005 120 499 1,376 + 

 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฏร  (ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม 2561) 
 
       3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

เทศบาลเมืองตะลุบัน  ต าบลตะลุบัน  อ าเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
รายการ หญิง ชาย หมายเหตุ 

 

จ านวนประชากรเยาวชน 
 

 

2,409 
 

2,293 
 

อายุต่ ากว่า 18 ปี 
 

จ านวนประชากร 
 

 

3,891 
 

4,095 
 

อายุ 18-60 ปี 
 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 
 

 

723 
 

874 
 

อายุมากกว่า 60 ปี 
 

รวม 
 

 

7,023 
 

7,262 
 

ทั้งสิ้น 14,285 
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  4.  สภาพทางสังคม 
       4.1  การศึกษา 

เทศบาลเมืองตะลุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 6 โรง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แหํง 
ประกอบด๎วย 
  1.  โรงเรียนเทศบาล 1  บ๎านตะลุบัน 

2. โรงเรียนเทศบาล 2  บ๎านปากน้ า 
3. โรงเรียนเทศบาล 3  บ๎านปาตาตีมอ 
4. โรงเรียนเทศบาล 4  บ๎านอุเมะ 
5. โรงเรียนเทศบาล 5  บ๎านกาหยี 
6. โรงเรียนเทศบาล 6  บ๎านบางตาหยาด 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาตาตีมอ 

 
ตารางแสดงข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ชื่อสถานศึกษา จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้อง 

จ านวนครู/ 
อาจารย์ 

พนักงานจ้าง/
ลูกจ้าง 

1. โรงเรียนเทศบาล 1  บ๎านตะลุบัน 377 18 19 11 
2. โรงเรียนเทศบาล 2  บ๎านปากน้ า 127 9 7 4 
3. โรงเรียนเทศบาล 3  บ๎านปาตาตีมอ 191 9 11 5 
4. โรงเรียนเทศบาล 4  บ๎านอุเมะ 145 9 11 4 
5. โรงเรียนเทศบาล5  บ๎านกาหยี 777 28 22 30 
6. โรงเรียนเทศบาล 6  บ๎านบางตาหยาด 328 13 20 17 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาตาตีมอ 32 2 2 2 

 
ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

1. โรงเรียนเทศบาล 1  บ้านตะลุบัน 
 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 6 6 124 21/1  
ป.1 2 4 51 13/1  
ป.2 2 3 34 11/1  
ป.3 2 4 39 10/1  
ป.4 2 3 47 16/1  
ป.5 2 4 41 10/1  
ป.6 2 3 41 14/1  
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ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
2. โรงเรียนเทศบาล 2  บ้านปากน้ า 

 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 3 3 24 1:8  
ป.1 1 1 17 1:17  
ป.2 1 1 24 1:24  
ป.3 1 1 10 1:10  
ป.4 1 1 13 1:13  
ป.5 1 1 16 1:16  
ป.6 1 1 23 1:23  
 

ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
3. โรงเรียนเทศบาล 3  บ้านปาตาตีมอ 

 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 3 4 56 1:14  
ป.1 1 8 36 1:4.5  
ป.2 1 8 18 1:2.25  
ป.3 1 7 19 1:2.71  
ป.4 1 9 24 1:2.66  
ป.5 1 9 18 1:2  
ป.6 1 9 20 1:2.22  
 
 

ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

4. โรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ 
 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 3 4 43 10.75  
ป.1 1 2 17 8.5  
ป.2 1 1 11 11  
ป.3 1 2 17 8.5  
ป.4 1 2 20 10  
ป.5 1 2 21 10.5  
ป.6 1 2 16 8  
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ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

5. โรงเรียนเทศบาล 5  บ้านกาหยี 
 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 5 5 177 1:18  
ป.1 4 4 79 1:14  
ป.2 4 4 75 1:13  
ป.3 4 4 82 1:16  
ป.4 3 3 96 1:16  
ป.5 3 3 99 1:17  
ป.6 3 3 99 1:21  
ม.1 1 1 22   
ม.2 1 1 4 1:7  
ม.3 1 1 18   
 

 
ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 

6. โรงเรียนเทศบาล 6  บ้านบางตาหยาด 
 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

อนุบาล 3 5 78 1/16  
ป.1 1 2 20 1/10  
ป.2 1 2 23 1/12  
ป.3 1 2 28 1/14  
ป.4 1 2 21 1/11  
ป.5 1 2 23 1/12  
ป.6 1 2 25 1/13  
ม.1 2 4 43 1/11  
ม.2 1 3 35 1/12  
ม.3 1 3 29 1/10  
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ตารางแสดงอัตราเฉลี่ย  ครูต่อนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาตาตีมอ 
 

ระดับ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนครูประจ าห้อง 
(ข้าราชการ+ลกูจ้าง) 

จ านวน 
นักเรียน 

อัตราส่วน 
ครู/นักเรียน 

 

หมายเหตุ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

2 4 32 1:16  

 
ที่มา  :  กองการศึกษา  (ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562) 
      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจ าแนกตามระดับ 
 

ชื่อสถานศึกษา ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครูจ้างเหมา ครูสถานศึกษา 
จ้างสอน 

ธุรการ ภารโรง แม่ครัว หมายเหตุ 

1. โรงเรียนเทศบาล 1  บ๎านตะลุบัน 2 - 7 8 2 7 2 3 4 ครู คศ.4  2 คน 
ผู๎ชํวยครู 3 คน 

2. โรงเรียนเทศบาล 2  บ๎านปากน้ า - - 2 4 1 1 1 1 2 ครู คศ.4  2 คน 
ผู๎ชํวยครู 2 คน 

3. โรงเรียนเทศบาล 3  บ๎านปาตาตีมอ 
 

1 - 3 8 2 - 1 1 2  

4. โรงเรียนเทศบาล 4  บ๎านอุเมะ 
 

- - 2 8 5 - 1 1 1  

5. โรงเรียนเทศบาล5  บ๎านกาหยี 
 

1 - 6 12 5 14 3 2 6 ครู คศ.4  3 คน 

6. โรงเรียนเทศบาล 6  บ๎านบางตาหยาด 
 

1 - 6 13 2 - 1 1 2  

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- 1 1 - - - - 1 1  

รวม 2 27 34 28 14 38 9 9 15 3 
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่เขตการศึกษา มีจ านวน 1 โรง คือ โรงเรียนสายบุรี “แจ๎งประชาคาร” 
 

ข้อมูลโรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” 
 

 

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวนบุคลากร 
การศึกษา 

หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 300 10 38 บุคลากรสอนทั้ง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 217 9 - ม.ต๎น และ ม.ปลาย 

 
 

 โรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาเอกชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีจ านวน 4 โรง  ประกอบด๎วย 
1. โรงเรียนฮ่ัวหน ามูลนิธิ 
2. โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 
3. โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 
4. โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา 

 

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตะลุบัน 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
 

ระดับ ชื่อโรงเรียน จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห๎องเรียน 

จ านวนบุคลากร 
   การศึกษา 

หมายเหตุ 

ระดับประถมศึกษา ๑.โรงเรียนฮั่วหน ามลูนิธ ิ
๒.โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน 
๓.โรงเรียนสายบรุีอิสลามวิทยา 
 
๔.โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา 
 

539 
957 

1,223 
 
- 

19 
36 

109 
 

98 

29 
56 

282 
 

278 

 
 

จ านวนห๎องเรียน,บุคลากร 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 

จ านวนห๎องเรียน,บุคลากร 
รวมท้ังหมดทุกระดับ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ๑.โรงเรียนสายบรุีอิสลามวิทยา 
๒.โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา 
 

1,156 
1,903 

- 
- 

- 
- 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑.โรงเรียนสายบรุีอิสลามวิทยา 
๒.โรงเรียนดรณุศาสน์วิทยา 
 

945 
1,753 

- 
- 

- 
- 

 

 
ข๎อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 1 แหํง 

 

ข้อมูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสายบุรี 
 

ระดับ 
จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากรการศึกษา  

หมายเหตุ ชาย หญิง ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

พนักงาน 
ราชการ 

ระดับประถมศึกษา 125 110  
2 

 
5 

-  
49 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 926 370 -  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 671 374 -  

รวมทั้งสิ้น 1,722 854 2 5 - 49  
 

ที่มา  :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ข๎อมูล ณ พฤษภาคม 2562) 
 
       4.2  สาธารณสุข 

  มีสถานบริการสาธารณสุข   จ านวน 3 แหํง 
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล  จ านวน  2  แหํง 

1.1 จ านวนบุคลากร  4  คน  แบํงเป็น 
1.1.1  พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน  2  คน 
1.1.2  พนักงานจ๎าง   จ านวน  2  คน 

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 
2.1 จ านวนบุคลากรด๎านการแพทย์ 

2.1.1  แพทย์     จ านวน  11   คน 
2.1.2  ทันตแพทย์    จ านวน    6   คน 
2.1.3  เภสัชกร    จ านวน    10   คน 
2.1.4  เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข  จ านวน    4   คน 
2.1.5  เจ๎าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน  จ านวน    -    คน 
2.1.6  นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน    6    คน 
2.1.7  เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน    4   คน 
2.1.8  เจ๎าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน    -    คน 
2.1.9  นักเทคนิคการแพทย์   จ านวน    -    คน 
2.1.10 พยาบาลวิชาชีพ   จ านวน    -    คน 
2.1.11 อสม.     จ านวน  167  คน 

2.2 จ านวนผู๎เข๎ารับการรักษา  (ข๎อมูลประจ าปี 2561) 
2.2.1  ผู๎ปุวยใน  จ านวน     5,169  คน  6,348 ครั้ง 
2.2.2  ผู๎ปุวยนอก  จ านวน    28,694 คน  124,901 ครั้ง 
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2.3 สาเหตุการเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ข๎อมูลประจ าปี 2561) 

2.3.1  อุบัติเหตุ  จ านวน      2,667  คน  8,743 ครั้ง 
2.3.2  เจ็บปุวย  จ านวน    26,027  คน  116,158 ครั้ง 
2.3.3  สาเหตุอื่น  จ านวน         -       คน 

 

สาเหตุการป่วย  5  อันดับแรก ผู้ป่วยนอก ปี 2561 
 

ล าดับ ชื่อโรค/ภาวะการเจ็บป่วย จ านวน (ครั้ง) 
1 ความดันโลหิตสูง  (Essential (primary) hypertension) 10,329 
2 อาการปวดกล๎ามเนื้อ  (Myalgia) 6,076 
3 เบาหวาน  (Non-insulin-dependent  diabetes  mellitus) 5,678 
4 ฟันผุ  (Dental caries) 2,479 
5 โรคอาหรไมํยํอย  (dyspepsia) 2,115 

 

สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรก  ผู้ป่วยใน  ปี 2561 
 

ล าดับ ชื่อโรค/ภาวะการเจ็บป่วย จ านวน (ครั้ง) 
1 โรคปอดบวม (Pneumonia) 122 
2 โรคอุจจาระรํวง  (diarrhea  and  gastroenteritis) 117 
3 ไข๎เลือดออก  (Dangue  haemorrhagic fever) 88 
4 ไตวายเรื้อรัง  (ESRD) 69 
5 โรคหัวใจล๎มเหลว  (Heart  failure) 67 

ที่มา  :  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุร,ี ศูนย์บริการสาธารณสุข  (ข๎อมูลเดือนพฤษภาคม 2562) 
 

       4.3  อาชญากรรม 
ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาล 

 

ชื่อคดี 
ปี  พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 
1.  ท าร๎ายรํางกายและชีวิต 
2.  ลักทรัพย์ 
3.  วิ่งราวทรัพย์ 
4.  ชิงทรัพย์ 
5.  ปล๎นทรัพย์ 
6.  ยาเสพติด 
7.  วางเพลิง 
8.  อุบัติเหตุ 
9.  อ่ืนๆ 

10 
14 
1 
- 
- 

90 
- 

10 
22 

19 
27 
3 
- 
- 

257 
- 

17 
- 

3 
7 
1 
- 
- 

76 
- 
- 
8 

2 
9 
- 
- 
- 

62 
1 
- 
4 

2 
6 
1 
- 
- 

30 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น 147 323 95 77 39 
ที่มา :  สถานีต ารวจภูธรสายบรุี  (ข๎อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
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       4.4  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสายบุรีได๎แจ๎งให๎กับเทศบาล 
ทราบนั้นพบวําในเขตเทศบาลมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําเพ่ิมข้ึนและยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่อง 
มาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การ 
แก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎ง
เบาะแส การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ 
เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีเทศบาลเมืองตะลุบัน ได๎ด าเนินโครงการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให๎แกํชุมชน   

       4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
               เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ด าเนินการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส  ซึ่งได๎จ าแนกไว๎ดังนี้ 

1. เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ                 จ านวน 1,449 คน      เปน็เงิน 9,550,200 บาท 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาค   จ านวน 317 คน    เป็นเงิน 2,530,600 บาท 
3. เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์          จ านวน  11  คน    เปน็เงิน  66,000  บาท 
4. ประสานท าบัตรผู๎พิการ 
5. รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุ จะรับลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน ของปี 
6. ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน  
7. ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย  และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง 

 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

       5.1  การคมนาคมขนสํง 
การคมนาคม/ขนส่ง 

ที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน ประกอบด๎วยการคมนาคม ทางบก และการคมนาคมทาง 
น้ าซึ่งเป็นการสํงเสริมการขนสํงสินค๎ามีความสะดวกสบายมากข้ึนในการกระจายสินค๎าของชุมชนไปสูํผู๎บริโภคท้ัง 
จังหวัดใกล๎เคียง  ตํางจังหวัดและตํางประเทศ 
 

การคมนาคมทางบก 

               การคมนาคมทางบก ได๎แกํ ถนนสุริยะ ถนนสายบุรี ถนนสายบุรี ถนนบวรวิถี ถนนปาตาตีมอ ฯลฯ  
และมีถนนกะลาพอ ถนนทําเสด็จ สามารถติดตํอได๎กับตํางอ าเภอและตํางจังหวัด ดังนี้ 
 

ถนนเพชรเกษม ระหวํางอ าเภอสายบุรีกับจังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 
สามารถติดตํอกับจังหวัดสงขลา 

ถนนเพชรเกษม ระหวํางอ าเภอสายบุรีกับจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นถนน 
ลาดยาง สามารถติดตํอกับจังหวัดยะลา 
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การคมนาคมทางน้ า 

เส๎นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ ได๎แกํ แมํน้ าสายบุรี คลองกอตอและทะเล ซึ่งสามารถใช๎เรือเป็น 
พาหนะเดินทางได๎ตลอดปี 
 

การขนส่งมวลชน 

ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน การบริการขนสํงมวลชนยังไมํมีสถานีขนสํงที่เป็นมาตรฐานแตํมีปูายบอก 
ที่จอดรถ รวมทั้งมีรถโดยสารประจ าทาง วิ่งระหวํางจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาส ผํานเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  
ซึ่งมีดังนี้ 
  การคมนาคม/ขนสํงที่ส าคัญในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  ประกอบด๎วย  การคมนาคมทางบกและ 
การคมนาคมทางน้ า 
  การคมนาคมทางบกได๎แกํ  ถนนสุริยะ ถนนสายบุรี ถนนตะลุบัน ถนนบวรวิถี ถนนปาตาตีมอ ฯลฯ 
และมีถนนกะลาพอ  ถนนทําเสด็จ  สามารถติดตํอได๎กับตํางอ าเภอและตํางจังหวัด  ดังนี้ 

- ระหวํางอ าเภอสายบุรีกับจังหวัดปัตตานี  ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร   เป็นถนนลาดยาง 
สามารถติดตํอกับจังหวัดสงขลา 

- ระหวํางอ าเภอสายบุรีกับจังหวัดนราธิวาส  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ติดตํอโดยตรงกับจังหวัดสงขลา 

- ระหวํางอ าเภอสายบุรีกับจังหวัดยะลา  ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ติดตํอโดยตรงกับจังหวัดยะลา 
 

ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

ที ่ ชื่อถนน ระยะทาง 
(ม.) 

ประเภทถนน รับ 
โอน 

ถนนของ 
อปท. 

หมาย 
เหตุ ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

1                                                                                     ถนนสายบุรี 2,300 2,300     /  
2 ถนนตลาดสด 140  140    /  
3 ซอยหลังสถานีต ารวจ 432  432    /  
4 ซอยตลาดนัด 438 204 234    /  
5 ซอยเขื่อนสุไหล 300  240    /  
6 ซอยโรงภาษีเกํา 340  340    /  
7 ถนนกะลาพอ (ตอนที่ 1) 1,348 1,348    /   
8 ถนนกะลาพอ (ตอนที่ 2) 571 571     /  
9 ถนนกะลาพอ ซอย 1 350 350     /  

10 ถนนกะลาพอ ซอย 2 1,470 1,470     /  
11 ถนนกะลาพอ ซอย 3 750  190 670   /  
12 ถนนกะลาพอ ซอย 4 554 554     /  
13 ถนนสลินดงบายู 2,005 2,005    /   
14 ถนนสุริยะ 400 400     /  
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ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
ที ่ ชื่อถนน ระยะทาง 

(ม.) 
ประเภทถนน รับ 

โอน 
ถนนของ 
อปท. 

หมาย 
เหตุ ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

15 ถนนสุริยะ ซอย 1 333  333    /  
16 ถนนเทศบาล 268 268     /  
17 ถนนเทศบาล ซอย 1 60 60     /  
18 ถนนเทศบาล ซอย 2 108 108     /  
19 ถนนเทศบาล ซอย 3 100    100  /  
20 ถนนเทศบาล ซอย 4 75 75     /  
21 ถนนเทศบาล ซอย 5 95    95  /  
22 ถนนเทศบาล ซอย 6 80 80     /  
23 ถนนเทศบาล ซอย 7 110 110     /  
24 ถนนเทศบาล ซอย 8 145 145     /  
25 ถนนเทศบาล ซอย 9 110    110  /  
26 ถนนเทศบาล ซอย 10 85    85  /  
27 ถนนเทอดธรรม 362 362     /  
28 ถนนจ าเนียร 327 327     /  
29 ถนนเพียรชอบ 446 446     /  
30 ถนนตะลุบัน 1,150 1,150     /  
31 ถนนลูกเสือ 597 597     /  
32 ถนนบวรวิถ ี 388 388     /  
33 ถนนละเมาะบก 1,382 1,382     /  
34 ถนนทําเสด็จ (ตอนที่ 1) 2,208 2,208    /   
35 ถนนทําเสด็จ (ตอนที่ 2) 474 474     /  
36 ถนนสะพานม๎า 2,440 2,440     /  
37 ถนนชํองเขต 660 660     /  
38 ถนนโรงพยาบาล 554 554     /  
39 ถนนจืองา 850 525 325    /  
40 ถนนมัสยิด 550 550     /  
41 ถนนทุํงตะเคียน 230 230     /  
42 ถนนจะกือริง 1,200   1,200   /  
43 ถนนราษฎร์อุทิศ 652 652     /  
44 ถนนหวายขม 1,138 1,138     /  
45 ถนนปุาม๎า 400 400     /  
46 ถนนทําพระยา 356      /  
47 ถนนทุํงหวาย 377 377     /  
48 ถนนปาตาตีมอ 1,606 1,606     /  
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ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
ที ่ ชื่อถนน ระยะทาง 

(ม.) 
ประเภทถนน รับ 

โอน 
ถนนของ 

อปท. 
หมาย 
เหตุ ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

49 ถนนปาตาตีมอ ซอย 1 577 577     /  
50 ถนนปาตาตีมอ ซอย 2 719 719     /  
51 ถนนบางตาหยาด 1,026 1,026     /  
52 ถนนบางตาหยาด ซอย 1 743 743     /  
53 ถนนบางตาหยาด ซอย 2 466  466    /  
54 ถนนกระจูด 3,596 3,596     /  
55 ถนนสุสานขาว 786 786     /  
56 ถนนละเมาะทะเล 736 736     /  
57 ถนนซอยละเมาะทะเล 753 753     /  
58 ถนนอุเมะ 1,046 1,046     /  
59 ถนนอุเมะ ข๎าง ร.ร.อุเมะ 550    550  /  
60 ถนนอุเมะ ทางลงคลอง 500    500  /  
61 ถนนตะพาลําง 695 695     /  
62 ถนนตะพาบน 1,212 1,212     /  
63 ถนนตะพาบนเข๎าบํอขยะ 825   825   /  
64 ถนนตะพาบน-กระจูด 1,327 1,327     /  
65 ถนนหลังมัสยิด 161  161    /  
66 ถนนในชุมชนสะพานม๎า 150  150    /  
67 ถนนในชุมชนสะพานม๎า 60  60    /  
68 ถนนในชุมชนบ๎านค๎อ 90  90    /  
69 ถนนในชุมชนบ๎านค๎อ 40  40    /  
70 ถนนในชุมชนมัสยิด 111  111    /  
71 ถนนในชุมชนมัสยิด 97  97    /  
72 ถนนในชุมชนกาหยี 165  165    /  
73 ถนนในชุมชนกาหยี 46  46    /  
74 ถนนในชุมชนกาหยี 78  78    /  
75 ถนนในชุมชนวังเกํา 72  72    /  
76 ถนนในชุมชนบ๎านใต๎ 76  76    /  
77 ถนนในชุมชนบ๎านใต๎ 182  182    /  
78 ถนนในชุมชนตลาดสด 77  77    /  
79 ถนนในชุมชนหลัง สภ.สายบุรี 105  105    /  
80 ถนนในชุมชนบลูกา (ซอยแพปลา) 113  113    /  
81 ถนนในชุมชนบลูกา 76  76    /  
82 ถนนในชุมชนโรงภาษีเกํา 70  70    /  
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ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 

อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
ที ่ ชื่อถนน ระยะทาง 

(ม.) 
ประเภทถนน รับ 

โอน 
ถนนของ 

อปท. 
หมาย 
เหตุ ลาดยาง คสล. หินคลุก ลูกรัง 

83 ถนนในชุมชนโรงภาษีเกํา 73  73    /  
84 ถนนในชุมชนปาตาตีมอ 50  50    /  
85 ถนนในชุมชนปาตาตีมอ 25  25    /  
86 ถนนในชุมชนละเมาะทะเล 190  190    / หน๎ามัสยิด 

87 ถนนในชุมชนอุเมะ 175  175    /  
88 ถนนในชุมชนละเมาะบก 27  27    / ดาริกา 
89 ถนนเทศบาล ซอย 5 94  540    /  
90 ถนนเทศบาล ซอย 10 80  800    /  
91 ถนนจืองา-บลูกาบายะห ์ 457   600   /  
92 ถนนลูกเสือ 309 800     / หน๎า ท. 

 

       5.2  การไฟฟ้า 
ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  ด าเนินการโดยการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี  ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ได๎รับบริการไฟฟูา 
ร๎อยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลส าหรับเทศบาลเมืองตะลุบัน สํวนด๎านบริการด๎านไฟฟูาสาธารณะ   
(ไฟฟูาสํองสวําง)  ครอบคลุมถนน 60 ในเขตเทศบาล 

ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
สถานที่ให้บริการ  จ านวนดวงไฟ หมายเหตุ 

หลอดนีออน ไฟดวง อ่ืนๆ 
1. ถนนสายบรุี            24 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ ๖๐ชุด  
2. ถนนเทศบาล ซอย 1-10 37 - หลอดโซเดียม  ๒๕๐ วัตต์  ๒ ชุด  
3. ถนนตะลุบัน 9 - หลอดโซเดียม  ๒๕๐ วัตต์ ๒๙ ชุด  
4. ถนนกะลาพอ 21 - หลอด LED  ๒๕๐ วัตต์ 40 ชุด  
5. ถนนกะลาพอ ซอย 1 6 -   
6. ถนนกะลาพอ ซอย 2 15 -   
7. ถนนกะลาพอ ซอย 3 13 -   
8. ถนนลูกเสือ 12 -   
9. ถนนหน๎าเทศบาล 9 -   
10. ถนนบวรวิถ ี 9 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 3 ชุด  
11. ถนนเพียรชอบ 8 -   
12. ถนนจ าเนียร 6 - หลอดโซเดียม 7๐  วัตต์ 1 ชุด  
13. ถนนเทดิธรรม 8 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 2ชุด  
14. ถนนชํองเขต 12 -   
15. ถนนสะพานม๎า 27 -   
16. ซอยตรงข๎ามมัสยดิตะลุบัน 6 -   
17. ถนนจืองา 15 -   
18. ถนนมสัยดิ (บ๎านจืองา) 12 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 1 ชุด  
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ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ 

สถานที่ให้บริการ  จ านวนดวงไฟ หมายเหตุ 
หลอดนีออน ไฟดวง อ่ืนๆ 

19. ซอยสุไหล 7 -   
20. ถนนสุริยะ          2 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 7 ชุด  
21. ถนนสุริยะ ซอย 1 8 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 10๐ชุด  
22. ถนนสุริยะ ซอย 2 2 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 10๐ชุด  
23. ถนนสุริยะ ซอย 3 3 - หลอดโซเดียม 135  วัตต์ 14 ชุด  
24. ถนนรมิเขื่อน (ดับเพลิง) 7 -   
25. ถนนทําเสด็จ 9 - หลอด LED ๒๕๐  วัตต์ 112 ชุด  
26. ซอยตลาดนัด 11 -   
27. ซอยตลาดสด 2 -   
28. ซอยหลัง สภ.สายบุรี 5 -   
29. เกาะกลางถนน (ถนนกะลาพอ) - - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 10๐ชุด  
30. สะพานปาตาตีมอ - - หลอดโซเดียม 70 วัตต์ 14 ชุด 

หลอดแสงจันทร์ 1*250 w 1 ชุด 
 

31. ถนนปาตาตีมอ 26 - หลอดโซเดียม 250 วัตต์ 1 ชุด 
หลอดแสงจันทร์ 250 w 3 ชุด 

 

32. ถนนปาตาตีมอ 1 12 -   
33. ถนนปาตาตีมอ 2 10 -   
34. ถนนบางตาหยาดสายนอก 20 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 1 ชุด  
35. ถนนบางตาหยาดสายใน 11 -   
36. ถนนละเมาะทะเล 25 - หลอดแสงจันทร์ 1 ชุด  
37. ถนนอุเมะ 16 -   
38. ถนนตะพา 22 -   
39. ถนนบริเวณหาดวาสุกรี 2 - หลอดแสงจันทร์ ๒๕๐  วัตต์ 16ชุด  
40. สะพานข๎ามแมํน้ าสายบุรี - - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 21 ชุด  
41. ซอยบา๎นละเมาะทะเล 27 -   
42. ถนนทําพระยา 5 -   
43. ถนนปุาม๎า 10 -   
44. ถนนทํุงหวาย 2 -   
45. ถนนหวายขม 14 -   
46. ถนนราษฎรอุทิศ - -   
47. ถนนกระจูด 6 -   
48. เขื่อนหลังไปรษณีย์ - - หลอดประหยดัไฟ 18  วัตต์ 51ชุด  
49. ถนนสลินดง 21 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ ๖ ชุด  
50. ถนนละเมาะบก 29 - หลอดโซเดียม ๒๕๐  วัตต์ 1 ชุด  
51. บริเวณเขื่อนโรงภาษีเกํา 6 - หลอดโซเดียม 18  วัตต์ 17 ชุด  
52. ถนนกะลาพอ ซอย 4 4 -   
53. ถนนโรงพยาบาล 19 -   
54. บริเวณเขื่อนเชิงสะพานปาตาตีมอ - - หลอดแสงจันทร์ 125  วัตต์ 7 ชุด 

หลอดโซเดียม 250 วัตต์ 1 ชุด 
 

55. ถนนสุสานขาว 14 -   
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ตารางแสดงการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
สถานที่ให้บริการ  จ านวนดวงไฟ หมาย

เหต ุหลอดนีออน ไฟดวง อ่ืนๆ 
56. ไฟกลางถนน - - หลอดแสงจันทร์ 50๐  วัตต์ 5 ชุด  
57. ซอยละเมาะทะเล 6 -   
58. ซอยปาตาตีมอ 5 5   
59. ถนนสายบุรี (บ๎านอุโบร์) 10 -   
60. ถนนตะพาลําง 6 -   
 

ที่มา : กองช่าง (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

       5.3  การประปา 
ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีผู๎ใช๎บริการน้ าประปา  จ านวน 2,500 ครัวเรือน  ด าเนินการ 

โดยการประปาภูมิภาคสายบุรี  ผลิตน้ าประปาได๎  1,750 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  และใช๎น้ าประปาเฉลี่ย 2,100 
ลูกบาศก์เมตรตํอวัน  โดยอาศัยแมํน้ าสายบุรี  ซึ่งเป็นแหลํงน้ าดิบใช๎ผลิตน้ าประปา 

ตารางแสดงเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
เส้นทางการวางท่อ (จาก - ถึง) ระยะทาง 

(เมตร) 
ขนาดท่อ 

(มิลลิเมตร) 
แรงดัน 

น้ าประปา 
1. ถนนสะพานม๎า 400 100 1.00 
2. ถนนทําเสด็จ (หน๎า กฟภ.สายบุรี) – หน๎ามัสยิดตะลุบัน 1,960 100 1.10 
3. ถนนทําเสด็จ – สามแยกถนนปาตาบาระ 2,000 150 1.00 
4. ถนนสายบุรี – ปะนาเระ (ม.2 ต.ปะเสยะวอ) 960 100 1.00 
5. ถนนทําเสด็จ (หน๎า ร.ร.ดรณุศาสตร์)–กปภ.สาขาสายบุรี 1,270 100 1.10 
6. ถนนทําเสด็จ (หน๎า กปภ.สาขาสายบุรี) – สี่แยกตลาดสด 900 200 1.10 
7. ถนนทําเสด็จ (สี่แยกตลาดสด)  สะพานแมํน้ าสายบุรี 180 100 1.00 
8. ถนนบวรวิถ ี 435 100 1.00 
9. ถนนลูกเสือ 460 100 1.00 
10. ถนนกะลาพอ (สะพานบ๎านใต๎)–ปากทางถนนเพียรชอบ 1,900 100 1.00 
11. ถนนกะลาพอ (สะพานบ๎านใต๎)–ปากทางถนนสลินดงบายู 536 100 1.00 
12. ถนนกะลาพอ (สี่แยกมัสยิด) – ถนนเทศบาล ซอย 2 226 100 1.00 
13. ถนนเทศบาล – ปากทางถนนเทศบาล ซอย 8 284 100 1.00 
14. ถนนเทศบาล 382 100 1.00 
15. ถนนกะลาพอ (ปากทางถนนเพียรชอบ) – ถนนละเมาะบก 1,070 100 1.00 
16. ถนนกะลาพอ ซอย 1  บ๎านใต๎ 334 100 1.00 
17. ถนนกะลาพอ ซอย 2  บ๎านใต๎ 950 100 1.00 
18. แยกถนนกะลาพอ – ถนนสลินดงบายู 94 100 1.00 
19. ถนนสุริยะ 378 100 1.00 
20. ถนนตะลุบัน 790 100 1.00 
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ตารางแสดงเขตจ าหน่ายน้ าประปา 

เส้นทางการวางท่อ (จาก - ถึง) ระยะทาง 
(เมตร) 

ขนาดท่อ 
(มิลลิเมตร) 

แรงดัน 
น้ าประปา 

21. ถนนเพียรชอบ 253 100 1.00 
22. ถนนสายบุรี – ถนนจืองา 140 100 1.00 
23. ถนนซอยหลังสถานีต ารวจ – สะพานตลาดสด 100 100 1.00 
24. ถนนสายบุรี – ถนนซอยสุไหล 300 100 1.00 
25. ถนนสายบุรี – ถนนจืองา 660 100 1.00 
26. ถนนมัสยิด 575 100 0.90 
27. ถนนซอยโรงภาษีเกํา 430 100 1.00 
28. ถนนสายบุรี (หน๎าธนาคารออมสิน) – หน๎า สภ.สายบุรี 300 100 1.00 
29. ถนนสายบุรี (สี่แยกถนนเพียรชอบ) – สามแยกถนนโรงพยาบาล 1,238 100 1.10 
30. ถนนสายบุรี (สี่แยกถนนเพียรชอบ) – แพเบอร์ 5 2,209 100,150 1.10 
31. ถนนโรงพยาบาล – สามแยกถนนปาตาตีมอ 800 100 1.00 
32. สามแยกถนนปาตาตีมอ – อาคารตกปลา 660 100 1.00 
33. ถนนปาตาตีมอ – ถนนบางตาหยาด 1,935 100 1.00 
34. ถนนบางตาหยาด 1,155 100 1.00 
35. ถนนปาตาตีมอ ซอย 3 577 100 1.00 
36. ถนนปาตาตีมอ ซอย 1 600 100 1.00 
37. ถนนบ๎านทําคลอง 444 100 090 
38. หมูํที่ 3  ต.ปะเสยะวอ 455 100 0.90 
39. ถนนปาตาบาระ  ต.ปะเสยะวอ 2,250 100 1.00 
40. บ๎านลุํม 227 100 0.90 
41. บ๎านทุํงเค็จ 573 100 1.00 
42. ถนนสายบุรี – ปะนาเระ  (ท่ีพักข๎าราชการต ารวจ) 3,221 150 1.00 
43. ชุมชนบ๎านใต๎  ซอย 3 644 100 1.10  

 

ที่มา : การประปาส่วนภูมสิายบุร ี ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 

 
        5.4  โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน   มีส านักงานบริการโทรศัพท์อ าเภอสายบุรีให๎การบริการด๎านโทรศัพท์ 
จ าแนกได๎ดังนี้ 

1. จ านวนโทรศัพท์สํวนบุคคลในเขตเทศบาล  943  หมายเลข 
2. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล     83  หมายเลข 
3. จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล           2  ชุมสาย 
4. จ านวนเลขหมายที่สามารถให๎บริการได๎สูงสุด    -ไมํมีจ ากัด- 
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5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสํง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ตารางแสดงการบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข 
 

ประเภท 
จ านวนบริการ 

รับฝาก น าจ่าย 
1.  จดหมาย (ธรรมดา/ลงทะเบียน) 
2.  ไปรษณีย์ดํวนพิเศษ 
3.  พัสดุภัณฑ์ 
4.  อ่ืนๆ  
     5.1  โลจิโพส 
     5.2  สนามชายแดน 

102,148 
32,208 
13,690 

 
136 

- 

382,640 
35,156 
25,068 

 
204 
366 

รวม 148,182 443,434 
 

ที่มา  :  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขอ าเภอสายบุรี  (ข้อมลู  ณ  เดือนธันวาคม 2561) 

 
  6.   ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1  การเกษตร 
      ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพการเกษตร 
มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได๎แกํ  ยางพารา  มะพร๎าว  ข๎าว   ดังนี้ 

- อาชีพประมง   ร๎อยละ  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเกษตรกรรม  ร๎อยละ  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์  ร๎อยละ  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพรับจ๎าง   ร๎อยละ  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค๎าขาย   ร๎อยละ  ของจ านวนประชากรทั้งหมด         

 

        6.2  การประมง 
      ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเล  ประชากรสํวนใหญํประกอบ 
อาชีพประมงน้ าเค็ม  และบางสํวนท าประมงน้ าจืดเป็นอาชีพเสริม 
 

         6.3  การปศุสัตว์ 
       การปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎แกํ  เป็ด  ไกํ  โค  แพะ แกะ   
นกเขา  สํวนใหญํเลี้ยงกันตามบ๎านเรือนประชาชน  สํวนน๎อยที่เลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดใหญํ 
 

         6.4  การบริการ 
         ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีการบริการ  จ าแนกดังนี้ 

1) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
ก. โรงฆําสัตว์  -      แหํง 
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2) สถานประกอบการ 
ก. สถาบันการเงิน 

-  ธนาคาร จ านวน  4  แหํง 
-  สหกรณ ์ จ านวน  1  แหํง 

ข. สถานที่จ าหนํายอาหารตาม  พรบ.สาธารณสุข 19 แหํง (*ที่มีหนังสือรับรองจากเทศบาล) 
ที่มา  :  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  (ข้อมลู  ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 
        6.5  การท่องเที่ยว 

   ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีแหลํงทํองเที่ยว  2  ลักษณะ  คือ 
  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
  ชายหาดวาสุกรีมีลักษณะเป็นหาดทรายขาว  มีต๎นสนปลูกเรียงเป็นแนวบริเวณชายหาดโดยมี 

- อาคารอเนกประสงค์และศูนย์บริการนักทํองเที่ยว จ านวน  1  หลัง 
- ลานกลางแจ๎งส าหรับตั้งแคมป์    จ านวน  1  แหํง 
- อาคารสโมสรและศูนย์บริการนักกีฬาตกปลา  จ านวน  1  แหํง 
- สนามเด็กเลํน     จ านวน  1  แหํง 

 
  นอกจากนี้บริเวณชายหาดวาสุกรีมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม  คือ 
 กิจกรรมประจ า โดยมีนักทํองเที่ยวในท๎องถิ่นและตํางถ่ินเข๎ามาพักผํอนหยํอนใจเป็นประจ าโดยเฉพาะ 
วันเสาร์–อาทิตย์ งานประเพณีท่ีทางราชการจัดขึ้น เชํน งานศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  สํวนมากจะเป็นในลักษณะของ 
การขับรถจักรยานยนต์วนรอบตามถนนชมวิวทิวทัศน์ของหาดวาสุกรี  การรับประทานอาหารริมชายหาด 
 กิจกรรมชั่วคราว   เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเป็นชั่วคราวตามเทศกาลตํางๆ  เชํน 

- กิจกรรมตกปลา  เป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองตะลุบันจัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ ปี  (เดือน 
เมษายน – พฤษภาคม) โดยจัดมาเป็นเวลา 28 ครั้งแล๎ว  สวํนใหญํมีนักกีฬาตกปลาในจังหวัดใกล๎เคียงเดินทางมารํวม 
การแขํงชัน  ในการแขํงขันครั้งที่ 28 มีนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน 22 ทีม  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมตกปลา 
ชายฝั่งเป็นกิจกรรมเสริม  ในสํวนกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ  เชํน  การแสดงดนตรี การจัดงานวันเด็ก  

- ภูเขาสลินดงบายู   เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติแหํงใหมํของเทศบาลเมืองตะลุบัน ซึง่ 
ตั้งอยูํหลังที่วําการอ าเภอสายบุรีและส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน  โดยมีถนนลาดยางความยาวประมาณ 1.07 
กิโลเมตร  เชื่อมตํอจนถึงยอดเขาสลินดงบายู  ซึ่งบนภูเขาสลินดงบายูเทศบาลเมืองตะลุบันได๎ด าเนินการกํอสร๎าง 
ศาลาแปดเหลี่ยมเหมาะที่จะเป็นจุดชมวิว  สามารถมองดูตัวเมืองในเขตเทศบาลได๎อยํางทั่วถึงมีพันธุ์ไม๎หลากหลาย 
ชนิดเขียวขจีมีความรํมรื่น   และภายในภูเขาสลินดงบายูมีถ้ าปิดซึ่งถือกันวําเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหํงหนึ่ง 
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 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  วังเจ๎าเมืองลักษณะเป็นศิลปะแบบมลายู เป็นวังเกําแกํสร๎างในสมัยตํางๆ กันและมีผู๎รับมรดกตกทอด 
ติดตํอกันมา  เจ๎าเมืองเหลํานี้คือ ผู๎ครองนครสมัยกํอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วังแตํละแหํงสร๎าง 
ด๎วยความงดงามประณีตตามแบบศิลปะมลายูเดิม คือเรือนแตํละหลังมีขนาดกว๎างใหญํสํวนใหญํจะโลํงก้ันห๎องไว๎ 
บ๎างตามชํองลมกรุไม๎และสลักลายเครือเถา  ระเบียงและกันสาดประดับประดาด๎วยไม๎แกะสลักเป็นลวดลาย 
สวยงาม  วังเจ๎าเมืองมี 3  แหํง คือ วังของพระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี  วังของกูยาลานาเซ  และวังของพระยา 
พิพิธภักดี 
 -  มัสยิดรายาและสุสานกลางเมืองตั้งอยูํข๎างส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน  ลักษณะมัสยิดเป็นแบบ 
โบราณอันเกําแกํ  ปัจจุบันได๎รับการบูรณะใช๎เป็นสถานที่ท าพิธีทางศาสนา ส าหรับสุสานกลางเมืองมีอาณาเขต 
ติดตํอกับมิสยิดรายาเป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลส าคัญมาตั้งแตํสมัยโบราณ 
 -  พระพุทธรูปโบราณตั้งอยูํที่ศาลาเชิงเขาสลินดงบายู มีจ านวน 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดง 
ศิลปะรํวมสมัยอยุธยาปางมารวิชัย  ขุดพบบริเวณทิศตะวันตกของคลองกอตอ  บริเวณบ๎านหวายขม  ปัจจุบัน 
กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ   ถึงแม๎วําพระพุทธรูปดังกลําวจะไมํสมบูรณ์เพราะบางสํวนขาดหายไป 
แตํก็นับวําเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง 
 

        6.6  อุตสาหกรรม 
             การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันสํวนใหญจะ 

ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เชํน  การท าเรือประมง  โรงงานผลิตน้ าแข็ง  อํูซํอมรถยนต์/รถจักรยานยนต์  
หรือการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เชํน  ปลาเค็ม  ลูกหยีกวน  ปลากะตัก 
 

        6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีการพาณิชยกรรม  สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม   

ได๎แกํ 
ก. สถานีบริการน้ ามัน  3  แหํง 
ข. ตลาดสด   1  แหํง 
ค. ร๎านค๎าทั่วไป (ของช า  เบ็ดเตล็ด) 30 แหํง (*ที่มีหนังสือรับรองจากเทศบาล) 
ง. ร๎านประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ 66 แหํง (*ที่มีหนังสือรับรองจากเทศบาล) 

ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีกลุ่มอาชีพ  ดังนี้ 
        ก.  กลุํมเลี้ยงปลาทับทิม 
        ข.  กลุํมเลี้ยงปลากะพง 
        ค.  กลุํมเลี้ยงปลาหมอ 
        ง.  กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน 
        จ.  กลุํมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะลุบัน 
        ฉ.  กลุํมตัดเย็บเสื้อผ๎า/ปักจักร 
         ช.  กลุํมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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       6.8  แรงงาน 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีความโดดเดํนทางด๎านอาชีพ ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพ 
ตามสภาพพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอําวไทย  อาชีพหลักคือการท าการประมง และการรับจ๎างท าการประมงซึ่ง 
แรงานสํวนใหญํเป็นชาวกัมพูชาและพมํา อีกทั้งประชาชนในชุมชนก็ท าการประมงเชํนกันแตํน๎อยลงเมื่อเทียบกับอดีต
ประชาชนสํวนใหญํในพื้นท่ีหันมาเป็นผู๎ประกอบการและจ๎างแรงงานจากกัมพูชาและพมําเนื่องจากคําแรงถูกเป็นการ 
ลดต๎นทุนอีกด๎วย สํวนการท าน้ าบูดู  ท าปลาไส๎ตันตากแห๎ง  ท าผ๎าบาติก นั้น แรงงานสํวนใหญํเป็นคนในพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
และครอบครัวซึงชํวยลดอัตราการวํางงานในชุมชนอีกด๎วย 
 

  7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
       7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
     ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองตะลุบัน มีจ านวนชุมชนทั้งหมด 20 ชุมชน  ได๎แกํ ชุมชนบ๎านใต๎,  
ชุมชนตลาดสด,  ชุมชนวังเกํา,  ชุมชนบ๎านค๎อ,  ชุมชนบ๎านสะพานม๎า,  ชุมชนหวายขม,   ชุมชนละเมาะบก,  ชุมชน 
ละเมาะทะเล,  ชุมชนจืองา,  ชุมชนตะพาบน, ชุมชนตะพาลําง,  ชุมชนกาหยี,  ชุมชนบลกูา,  ชุมชนโรงภาษีเกํา,   
ชุมชนบลูกาบายะห์, ชุมชนปาตาตีมอ 1,  ชุมชนปาตาตีมอ 2,  ชุมชนบางตาหยาด,  ชุมชนอุเมะ, ชุมชนมัสยิด 

   สํวนใหญํชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลจะท าการเกษตร  ท าสวน  ท าไรํ  ท านาและ 
ประมงชายฝั่ง 
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7.2 ด้านการเกษตร 
(๑)  ชุมชนละเมาะบก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว.        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(2)  ชุมชนละเมาะทะเล   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว.        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(3) ชุมชนอุเมะ   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(4) ชุมชนจืองา   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(5) ชุมชนหวายขม   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(6) ชุมชนบ้านค้อ   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนยางพารา        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(7) ชุมชนบลูกาบายะห์  
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(8) ชุมชนสะพานม้า   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนยางพารา        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(9) ชุมชนบ้านใต้   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด  70  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  .3...   ครัวเรือน 
   12      ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนยางพารา    11  ครัวเรือน 
       36       ไร ํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวนมะพร๎าว    5   ครัวเรือน 
      26     ไร ํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวนปาล์ม        .    1    ครัวเรือน 
     4        ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ   ไรํอ๎อย    .1.   ครัวเรือน 
     2      ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(10) ชุมชนตะพาบน   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(11) ชุมชนตะพาล่าง   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(12) ชุมชนปาตาตีมอ 1   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว    20  ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
  ประมง          . 

   29  ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
   ปศุสัตว์          . 

  114  ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(13) ชุมชนปาตาตีมอ 2   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(14) ชุมชนบางตาหยาด   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว    1    ครัวเรือน 
     1        ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวนยาง     .     10  ครัวเรือน 
     221.50  ไร ํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวนลองกอง           
. 

    1   ครัวเรือน 
      1       ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวนสวนกล๎วย         
. 

    1   ครัวเรือน 
       1      ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
    ปศุสัตว์           . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(15) ชุมชนตลาดสด    
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน                 .    1    ครัวเรือน 
     1        ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .     10  ครัวเรือน 
     221.50  ไร ํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .     1   ครัวเรือน 
      1       ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .     1   ครัวเรือน 
       1      ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
 ปศุสัตว์    . 

    4   ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(16) ชุมชนวังเก่า   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(17) ชุมชนกาหยี   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(18) ชุมชนบลูกา   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(19) ชุมชนโรงภาษีเก่า   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวนมะพร๎าว        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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(20) ชุมชนมัสยิด   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไรํ 

           กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  ......   ครัวเรือน 
           ไร ํ    .......    กก./ไร ํ     ......     บาท/ไรํ    .......     บาท/ไรํ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ              บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    ...   ครัวเรือน 
           ไร ํ .............   กก./ไร ํ    ...........    บาท/ไรํ    ............   บาท/ไรํ 

  ไรํข๎าวโพด        ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง       ครัวเรือน 
   ...........  ไร ํ    ........... กก./ไร ํ    ..........    บาท/ไรํ     ..........   บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไรํ            กก./ไร ํ              บาท/ไรํ             บาท/ไรํ 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 

(๑) ชุมชนละเมาะบก   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)  น้ าบาดาล 
6.3)   น้ าบํอ 
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(2) ชุมชนละเมาะทะเล   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) น้ าบาดาล 
6.2)  น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(3) ชุมชนอุเมะ   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(4) ชุมชนจืองา   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) น้ าบํอ 
6.2 น้ าบาดาล 
6.3)                . 
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(5) ชุมชนหวายขม   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)  น้ าบาดาล 
6.3)                . 
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(6) ชุมชนบ้านค้อ  
  

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)   น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(7) ชุมชนบลูกาบายะห์  
  

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)  น้ าประปา 
6.3)  น้ าบาดาล 
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(8) ชุมชนสะพานม้า 
   

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)  น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(9) ชุมชนบ้านใต้   
 

มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) น้ าประปา 
6.2) น้ าบํอ. 
6.3)                . 
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(๑0)  ชุมชนตะพาบน  
  
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)  น้ าบาดาล 
6.3)                . 
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(11)  ชุมชนตะพาล่าง   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(๑2)  ชุมชนปาตาตีมอ 1   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง      100% 

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)   น้ าบํอ 
6.3)                . 

 

2 
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10% 

100% 
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(๑3)  ชุมชนปาตาตีมอ 2   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)   น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(๑4)  ชุมชนบางตาหยาด   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) น้ าประปา 
6.2)  น้ าบํอ. 
6.3)                . 
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(๑5)  ชุมชนตลาดสด   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) น้ าประปา 
6.2)  น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(๑6)  ชุมชนวังเก่า   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าบํอ 
6.2)  น้ าประปา 
6.3)                . 
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(๑7)  ชุมชนกาหย ี  
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)  น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(๑8)  ชุมชนบลูกา   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)   น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(๑9)  ชุมชนโรงภาษีเก่า   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)   น้ าประปา 
6.2)   น้ าบํอ 
6.3)                . 
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(20)  ชุมชนมัสยิด   
 
มีพื้นที่ทั้งหมด              มีแหลํงน้ าทางการเกษตร  ดังนี ้

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน     มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
    ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีเข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมํน้ า       

 2. ห๎วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง       

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก๎มลิง       

 2. อํางเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)  น้ าประปา 
6.2)  น้ าบํอ 
6.3)                . 
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7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
(๑)  ชุมชนละเมาะบก   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      90% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(2)  ชุมชนละเมาะทะเล   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      40% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   น้ าบํอ 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

60% 
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(3)  ชุมชนอุเมะ   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   น้ าบํอ 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

80% 

 
(4)  ชุมชนจืองา   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      80% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   น้ าบํอ 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

20% 
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(5)  ชุมชนหวายขม   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      20% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  น้ าบํอ 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

80% 

 
(6)  ชุมชนบ้านค้อ   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      95% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  น้ าบํอ. 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

5% 
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(7)  ชุมชนบลูกาบายะห์   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      75% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)  น้ าบํอ. 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

  

 

  

25% 

 
(8)  ชุมชนสะพานม้า   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 



73 
 

(9)  ชุมชนบ้านใต้   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑0)  ชุมชนตะพาบน   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   น้ าบํอ 
4.6.2)    น้ าบาดาล 
4.6.3)                               . 

  

 

 

 

 

 

 

  

95% 
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(๑1)  ชุมชนตะพาล่าง   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)       

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)   น้ าบํอ 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

  

 

 

 

 

 

 

  

95% 

 
(๑2)  ชุมชนปาตาตีมอ 1   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(๑3)  ชุมชนปาตาตีมอ 2   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑4)  ชุมชนบางตาหยาด   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(๑5)  ชุมชนตลาดสด   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑6)  ชุมชนวังเก่า   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(๑7)  ชุมชนกาหยี   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๑8)  ชุมชนบลกูา   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(๑9)  ชุมชนโรงภาษีเก่า   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(20)  ชุมชนมสัยิด   
มีพื้นท่ีทั้งหมด  .............................  มีแหลํงน้ าน้ ากิน น้ าใช๎ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค)  ดังนี ้

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าถึง 

4.1 บํอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บํอน้ าตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูํบ๎าน (ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 

       

4.4 ระบบประปา (การประปาสํวนภูมิภาค)      100% 

4.5 แหลํงน้ าธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
       8.1  การนับถือศาสนา 

  ศาสนา 
  1.  ผู๎นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร๎อยละ 19.5  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 
มีวัด  จ านวน 2 แหํง 
  2.  ผู๎นับถือศาสนาอิสลาม  ประมาณร๎อยละ 80.50 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขต 
เทศบาลมีมัสยิด  จ านวน 12 แหํง  ที่ขึ้นทะเบียน 
 

       8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
       เทศบาลเมืองตะลุบันมีขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ  เชํน 

- ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ   ประมาณเดือนมกราคม 
- ประเพณีแหํงเจ๎าพํอเลําเอ๊ียะกง  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
- งานประเพณีและการแสดงศิลปะท๎องถิ่น 90 วันหลังเดือนอิดิลฟิตรี 
- ประเพณีสงกรานต์    ประมาณเดือนเมษายน 
- งานวันอาซูรอ    ประมาณหลังปีใหมํตามปฏิทินอิจเราะห์ 
- ประเพณีแหํเทียนพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
- งานวันเมาลิดและประกวดคัมภีร์อัลกุรอาน ประมาณเดือนกรกฎาคม 
- ประเพณีชักพระ    ประมาณเดือนตุลาคม 
- ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
- การเฉลิมฉลองวันฮารีรายอสิ้นสุดเดือนรอมฎอน/ซุลฮิจยะห์ 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ 

น้ าบูดู,  ข๎าวเกรียบ,  ลูกหยี,  ปลาไส๎ตันตากแห๎ง,  วําว,  สานก๎านใบจากท าภาชนะใช๎ส าหรับในครัวเรือน,   
สานยํานลิเภา,   แกะสลักไม๎,   ชุดแหํขันหมาก 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันได๎อนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ   
ภาษายาวี 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
1. ข๎าวเกรียบกุ๎ง ข๎าวเกรียบปลา ปลาหมึกแห๎ง ปลาเค็ม น้ าบูดู มีจ าหนํายทั่วไป  

ในตลาดเทศบาล ต าบลตะลุบัน               
2. ลูกหยี มีแบบสด แบบเคลือบน้ าตาล แบบกวน มีจ าหนํายที่ร๎านน าแสง ตรงข๎าม 

ธนาคารออมสิน 
3. ผลิตภัณฑ์ผ๎าบาติก  ชุมชนปาตาตีมอ 2 
4. ผลิตภัณฑ์ผ๎าคลุมผม ปักจักร 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า  ที่ใช๎ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝนและน้ าดิบจากแมํน้ าสายบุรี 

ซึ่งจะต๎องน ามาผํานกระบวนการของระบบประปา  ส าหรับใต๎ดินมีบางชุมชนที่น ามาใช๎  และบางแหํงเค็ม 
ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎ 
 

9.2  ป่าไม้   ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันไมํมีปุาไม๎ 
 

8.3 ภูเขา   ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีภูเขาสลินดงบายู  จัดเป็นแหลํงทํองเที่ยว   
ซึ่งเทศบาลได๎จัดท าอาคารไว๎รองรับนักทํองเที่ยว 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันสํวนมากเป็นพื้นที่ 
ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยูํอาศัย  ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศท่ีไมํมีมลพิษ  ปัญหาคือ  เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นที่นาร๎างไมํ
สามารถท าการเพาะปลูกได๎  และบางพ้ืนที่เป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินเค็ม  เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถน าน้ า 
มาใช๎ในการอุปโภค บริโภคได๎  ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงน้ าอ่ืนและน้ าฝน 
 

9.   อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
  กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน 

1.  สนามกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน  1  แหํง  (สนามกีฬาอ าเภอ) 
2.  สนามฟุตบอล      จ านวน 12 แหํง  (อ าเภอ,  ร.ร.สายบุรี “แจ๎งประชาคาร”,   

     ร.ร.ดรุณศาสตร์,  ชุมชนอุเมะ,  ชุมชนปาตาตีมอ,  ชุมชนละเมาะบก, 
     ชุมชนตะพา,  ชุมชนบลูกาบายะห์,  ชุมชนโรงภาษีเกํา,  ชุมชนกาหยี, 

ชุมชนบางตาหยาด, ชุมชนละเมาะทะเล) 
3.  สนามบาสเก็ตบอล      จ านวน 4 แหํง  (ร.ร.สายบุรี “แจ๎งประชาคาร”,  ร.ร.ท.ตะลุบัน, 

       ร.ร.ท.อุเมะ,  ร.ร.ท.กาหย)ี 
4.  สนามตะกร๎อ       จ านวน 3 แหํง  (ร.ร.สายบุรี “แจ๎งประชาคาร”,  ร.ร.ท.ตะลุบัน,  

                  ร.ร.ท.อุเมะ) 
5.  ห๎องสมุดประชาชน      จ านวน 1 แหํง 
6.  สวนสาธารณะ      จ านวน 1 แหํง 
7.  สนามเด็กเลํน      จ านวน 2 แหํง  (ชายหาดวาสุกรี,  ร.ร.ท.ตะลุบัน) 
8.  สนามและอุปกรณ์ออกก าลังกาย จ านวน 8 แหํง  (สนามกีฬาอ าเภอ,  ชุมชนตลาดสด, 

      ชุมชนจืองา,  ชุมชนปาตาตีมอ 1,  ชุมชนปาตาตีมอ 2, 
      ชุมชนบางตาหยาด,  ชุมชนโรงภาษีเกํา, ร.ร.ท.ตะลุบัน 
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ตารางแสดงจ านวนพนักงานเทศบาล จ าแนกตามคุณวุฒิ 

 

ชื่อกอง/ส านัก 
จ านวน ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองชําง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
5. กองการศึกษา 
5. กองวิชาการและแผนงาน 
6. กองสวัสดิการสังคม 
 

 

6 
- 
3 
2 
1 
1 
- 

 

4 
5 
- 
1 
1 
1 
2 

 

10 
5 
3 
3 
2 
2 
2 

 

2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4 
4 
2 
1 
- 
1 
2 

 

4 
1 
1 
2 
2 
1 
- 

รวม 13 14 27 2 14 11 
 

 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
พนักงานเทศบาลสามัญ 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป 
พนักงานครูเทศบาล 

 
27 
12 
22 
78 
96 

รวม 236 
 
ที่มา  :  งานการเจ้าหน้าที่  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561) 
 

 

 

 

 



ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรของเทศบาล 
 

 
ชื่อกอง/ส านัก 

ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร รวม 
ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ 
งาน 

อาวุโส ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ 
การ 

ช านาญ
การเศษ 

 เชี่ยวชาญ ต้น กลาง สูง 
 

ต้น กลาง สูง 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
 

1 3 - - 2 - - 1 1 - - 2 - 9 

2. กองคลัง 
 

1 1 - - - - - 2 1 - - - - 5 

3. กองชําง 
 

1 - - - - - - 1 1 - - - - 3 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 

- - - - 1 - - 2 - - - - - 3 

5. กองการศึกษา 
 

- - - - 1 - - - 1 - - - - 2 

6. กองวิชาการและแผนงาน 
 

- - - 1 - - - 1 - - - - - 2 

7. กองสวัสดิการสังคม 
 

1 - - - - - - 1 - - - - - 2 
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สถานการณ์คลังของเทศบาลเมืองตะลุบัน 
 

 
สถานการณ์คลังของเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 
ตาราง : แสดงรายได้ของเทศบาลเมืองตะลุบัน   ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายการ 2561 
1. รายได๎ภาษีอากร 
    -  เทศบาลจัดเก็บเอง 
    -  รัฐบาลจัดสรร 

 
2,023,136.98 

53,191,222.28 
2. รายได๎ท่ีไมํใชํภาษี 4,329,543.59 
3. เงินอุดหนุนทั่วไป 126,655,418.00 
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24,457,831.70 

รวม 210,657,152.55 
 
 
 
ตาราง : แสดงรายจ่ายของเทศบาลเมืองตะลุบัน  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายการ รายจ่าย 
1. รายจํายตามข๎อผูกพัน - 
2. งบกลาง 16,613,828.55 
3. เงินเดือนพนักงาน - 
4. คําจ๎างประจ า 90,742,190.00 
5. คําจ๎างพนักงานจ๎าง - 
6. คําตอบแทน  ใช๎สอย  วัสดุ 39,893,722.85 
7. คําสาธารณูปโภค 2,38,995.00 
8. เงินอุดหนุน - 
9. คําครุภัณฑ์ 4,036,560.00 
10. คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 20,234,800.00 
11. รายจํายอื่น - 

รวม 173,860,096.40 
 

 



สภาพภูมิอากาศ 
ตารางแสดงสถิติปริมาณน้ าฝนรายเดือน  ย้อนหลัง 10 ปี 

ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
2552 

 

140.0 4.8 106.6 106.0 169.3 11.0 98.4 116.0 116.8 73.3 514.4 78.7 1,562.7 

2553 
 

39.4 8.8 27.0 22.1 22.9 100.9 106.9 172.6 104.8 365.7 627.2 495.9 2,094.2 

2554 
 

144.5 4.5 213.1 110.4 182.7 161.2 143.6 144.5 79.8 246.1 517.5 501.0 2,448.9 

2555 
 

311.7 3.9 95.1 270.9 106.6 70.1 59.6 61.8 149.4 127.0 92.8 387.0 1,735.9 

2556 
 

16.4 - 13.4 12.4 143.4 95.0 78.8 359.5 156.0 259.4 414.5 465.1 2,013.9 

2557 
 

16.5 0.0 13.4 12.4 143.4 95.0 78.8 359.5 156.0 259.4 414.5 465.1 2,013.9 

2558 
 

44.3 4.6 16.7 82.6 119.5 84.0 95.9 158.9 159.9 215.0 319.7 153.2 1,454.3 

2559 
 

59.7 34.5 68.4 75.4 143.7 113.0 118.9 124.1 149.8 255.3 357.2 236.9 1,736.9 

2560 
 

54.8 23.8 30.8 69.20 141.7 108.5 119.0 118.1 149.0 202.4 420.7 312.9  

2561 
 

50.9 32.0 49.4 74.6 137.5 109.4 129.1 134.0 147.1 216.2 406.6 378.3  
 

ฝนเฉลี่ย 
 

 

110.40 
 

16.6 
 

68.4 
 

86.2 
 

130.3 
 

116.2 
 

119.9 
 

166.0 
 

138.8 
 

226.3 
 

398.8 
 

354.4 
 

1,931.8 

 

 

 

84 



 

สถิติภูมิอากาศรายเดือนของจังหวัดปัตตานี  ประจ าปี 2561 
 

 
เดือน 

ปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพันธ์  
น้ าระเหย (มม.) ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝนตก สูงสุด ต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด ความชื้นเฉลี่ย 

มกราคม 16.4 5 33.0 19.5 25.59 96 43 78.89 102.45 
กุมภาพันธ์ 0.0 0 34.6 17.4 26.12 95 33 75.04 134.90 
มีนาคม 13.4 3 36.5 19.7 27.34 95 34 75.41 152.28 
เมษายน 12.4 4 36.5 22.7 28.99 94 44 74.88 157.66 

พฤษภาคม 143.4 9 37.5 23.3 28.85 96 44 77.64 151.50 
มิถุนายน 95.0 11 36.5 24.0 28.76 96 47 78.57 120.33 
กรกฎาคม 78.8 9 35.2 23.2 28.53 97 46 76.91 134.46 
สิงหาคม 359.5 16 35.7 22.2 27.62 99 45 80.67 129.98 
กันยายน 156.0 18 34.2 23.0 27.37 97 53 82.40 121.78 
ตุลาคม 259.4 19 33.9 22.5 27.10 100 57 85.83 118.03 

พฤศจิกายน 414.5 20 34.0 22.8 26.70 100 61 88.95 85.42 
ธันวาคม 465.1 20 34.0 22.4 26.47 100 59 88.77 84.05 

รวม 2,013.9 134 421.6 262.7 329.44 1,165 566 963.96 1,492.84 
เฉลี่ย 167.83 11.17 35.13 21.89 27.45 97.08 47.17 80.33 124.40 

 
ที่มา  :  สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี  (ข้อมูล  ณ ธันวาคม 2561) 
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ส่วนท่ี 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจํายงบประมาณ 
      การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคต  ด๎วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร   ได๎แกํ   สภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ   ด๎านสังคม   ด๎านการเมืองการปกครอง   และด๎านทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ผลปรากฏดังนี้ 
 

  จุดแข็ง  (Strength) 
1. ศักยภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นที่ราบลุํมและติดชายฝั่งทะเล 
2. มีแมํน้ าสายบุรีไหลผํานตัวเมืองลงสูํปากน้ าสายบุรี 
3. มีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติโดดเดํนและสวยงาม คือ หาดวาสุกรีและภูเขาสลินดงบายู 
4. เป็นแหลํงโบราณสถาน  มีมัสยิดเกําและวังเจ๎าเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักมาช๎านาน 
5. การคมนาคมสะดวก  ครบถ๎วน  มีถนนหลายสายตัดผําน 
6. มีขนมธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีที่หลากหลาย 
7. มีผลิตภัณฑ์  OTOP  หนึ่งชุมชน  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต๎องการของตลาด 

คือ  น้ าบูดู  ปลาหมึกแห๎ง  ข๎าวเกรียบ  และลูกหยี 
8. เป็นจุดศูนย์กลางการซื้อขายอาหารทะเล 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ประชาชนมีรายได๎คํอนข๎างต่ า  วํางงาน  และไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ๎าน 
3. ประชาชนขาดความรู๎ในการน าวัสดุทางธรรมชาติประดิษฐ์ให๎เกิดมูลคํา 
4. ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการรวมกลุํมอาชีพตํางๆ  และขาดการบูรณาการความรํวมมือ 

ระหวํางชุมชน 
5. การรวมกลุํมในลักษณะประชาคมไมํเข๎มแข็ง 
6. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เชํน   

ชายหาดวาสุกรี  แมํน้ า  ล าคลอง 
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7. การอพยพย๎ายถิ่นของประชาชน 
8. นักลงทุนจากภายนอกไมํกล๎าเข๎ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
9. เหตุการณ์ความไมํสงบท าให๎การทํองเที่ยวซบเซา 

 

โอกาส  (Opportunity) 
1. การสร๎างงานและเพ่ิมโอกาสการจ๎างงานรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
2. สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํผลผลิต 
3. สินค๎า  OTOP  ที่ต๎องการของตลาด 
4. สถานการณ์ความไมํสงบสํงผลให๎มีการจ๎างงานเพ่ิมข้ึน การปลูกผัก/การเลี้ยงสัตว์ 
5. โครงการกองทุนหมูํบ๎านและโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน (SML) 

ครอบคลุมทุกชุมชน 
6. ชํองทางที่จะได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและความชํวยเหลือจากราชการสํวนกลางสูง 
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ข้อจ ากัด  (Threat) 
1. ภาพลักษณ์ความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด  ไมํสามารถสนองตอบปัญหาความต๎องการของ 

ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
3. ขาดตลาดกลางรองรับผลิตภัณฑ์ 
4. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาล 
5. การพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
6. ขาดความตํอเนื่องของนโยบายของผู๎บริหารเทศบาล 

 

เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ด าเนินการจัดประชาคมท๎องถิ่น  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2562 
และสามารถสรุปแนวทางปัญหาความต๎องการที่ประชาคมท๎องถิ่นเสนอมา  สามารถสรุปแนวทางปัญหาความ 
ต๎องการที่ประชาชนท๎องถิ่นเสนอมาตามล าดับความส าคัญได๎ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
1.1 การสร๎างและขยายถนน 
1.2 การซํอมแซมถนน 
1.3 ระบบไฟฟูา  ต๎องการขยายเขตไฟฟูา,  ขยายหม๎อแปลงไฟฟูา,  เพ่ิมโคมไฟแสงสวําง  และ 

เพ่ิมเสาไฟฟูาไฮเมท   
1.4 อาคารเอนกประสงค์ในชุมชน 

2. ปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ได้แก่ 
2.1  นักเรียนระดับประถม  อํานไมํออก  เขียนไมํได๎ 
2.2  นักเรียนไมํเรียน  ตาดีกา  ไมํเรียนอัลกุรอําน 
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3. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่ 
3.1 ขาดแหลํงเงินทุน 
3.2 ความยากจน 
3.3 คนวํางงาน 
3.4 สร๎างงานสร๎างอาชีพให๎กับประชาชน 

4. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  ได้แก่ 
4.1  ปัญหายาเสพติด 
4.2  ปัญหาการลักทรัพย์ 
4.3  ปัญหาลานกีฬากลางแจ๎งในชุมชน 

5. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
5.1 ปัญหาขยะตกค๎าง 
5.2  ปัญหาคูระบายน้ ามีกลิ่นเหม็นและช ารุด 
5.3  ปัญหาการกํอสร๎างทํอระบายน้ า 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 
พ.ศ. 2561  กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

 
สาขา/แผนงาน 

จ านวน 
โครงการใน
แผนพฒันา 
ประจ าป ี

จ านวน 
โครงการ 
ทีด่ าเนนิ 
การจริง 

คิด 
เป็น 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพฒันา 

ประจ าปี(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 
จริง (บาท) 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 สร๎างปรับปรุงบ ารุง ถนน สะพาน  ทํอ 
ระบายน้ า 

      1.2 พัฒนาระบบไฟฟูา  การจราจรและการ 
  ประปา 

    1.3 การผังเมืองและพัฒนาการใช๎ท่ีดิน 

 
 

44 
 

30 
 

19 

 
 

22 
 

15 
 

7 

 
 

5.00 
 

34.09 
 

15.91 

 
 

33,880,000 
 

4,890,000 
 

3,105,000 

 
 

23,985,990 
 

930,000 
 

1,550,000 

 
 

90.63 
 

3.52 
 

5.86 
รวม 93 44  41,875,000 26,465,990  

 2.  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    2.1 สํงเสริมการจัดระบบการศึกษาแบบบูรณาการ  
ท้ังในและนอกระบบ 
    2.2 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
    2.3  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านศิลป 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
 

29 
 

2 
14 

 
 

8 
 

1 
8 

 
 

 47.06 
 

5.89 
47.06 

 
 

5,333,000 
 

70,000 
1,130,000 

 
 

596,000 
 

20,000 
15,243,000 

 
 

3.76 
 

0.13 
96.12 
 

รวม 45 17  6,533,000 15,859,000  
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 
พ.ศ. 2561  กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง 

 
สาขา/แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 
ในแผน 
พัฒนา 

ประจ าป ี

จ านวน 
โครงการ 
ทีด่ าเนนิ 
การจริง 

คิด 
เป็น 
ร้อย 
ละ 

จ านวนงบ 
ประมาณใน 
แผนพฒันา 

ประจ าปี(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีด่ าเนนิการ 
จริง (บาท) 

คิด 
เป็น 
ร้อย 
ละ 

 3.  ระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    3.1 สํงเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได๎แกํ
ประชาชน 
    3.2 สํงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุํมอาชีพในชุมชน 
    3.3 สํงเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหลํง 
ทํองเท่ียว 

 
31 

 
10 
1 

 
4 
 

1 
1 

 

 
66.67 

 
16.67 
16.67 

 

 
120,740,000 
 

13,300,000 
3,000,000 

 
6,800,000 

 
500,000 
100,000 

 

 
91.90 

 
6.76 
1.36 

 
รวม 42 6  137,040,000 7,400,000  

 4.  พัฒนาสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวติ 
    4.1 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี   
ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
    4.2 สํงเสริม  สนับสนุน  รณรงค์  ปูองกันรักษาและ
สํงเสริมสุขภาพชุมชน 
    4.3 สํงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 
4 
 

3 
 

7 

 
2 
 

3 
 

3 

 
25.00 

 
37.50 

 
37.50 

 
1,600,000 

 
1,550,000 

 
41,970,000 

 
80,000 

 
90,000 

 
8,113,000 

 
0.97 

 
1.09 

 
97.95 

รวม 14 8  45,120,000 8,283,000  
 5.  พัฒนาระบบการบรกิารจดัการทรพัยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1 สร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให๎มี 
ประสิทธิภาพ 
    5.3 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์แก๎ไขปัญหาโลกร๎อน 

 
 

7 
 

17 
 
- 

 
 

1 
 

3 
 
- 

 
 

25.00 
 

75.00 
 
- 

 
 

795,000 
 

18,345,000 
 
- 

 
 

30,000 
 

610,000 
 
- 

 
 

4.69 
 

95.32 
 
- 

รวม 24 4  19,140,000 640,000  
 6.  พัฒนาการเมืองการบริหาร  
      6.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท๎องถิ่น 
      6.2 สํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของราษฎรใน 
  กระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 

   6.3 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน 
การคลังให๎มีประสิทธิภาพ 
    6.4 ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
    6.5 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน 
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

 
18 
14 

 
3 
 

191 
 

6 

 
3 
5 
 

2 
 

25 
 

1 
 

 
8.34 

13.89 
 

5.56 
 

69.45 
 

2.78 
 

 
22,170,000 
1,366,000 

 
960,000 

 
100,285,030 
 

498,000 

 
1,139,000 
435,000 

 
580,000 

 
3,864,400 

 
20,000 

 

 
18.87 
7.21 

 
9.61 

 
64.00 

 
0.34 
 

รวม 232 36  125,279,030 6,038,400  
                                    รวม ทั้งสิ้น 450 115  374,987,030 64,686,390  
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2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 

  โดยสรุปผลการพัฒนาในแตํละยุทธศาสตร์  ได๎ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     เทศบาลเมืองตะลุบัน ได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง 

ตะลุบัน   ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์รํวมกัน   ซึ่งผลการด าเนินงานไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงานสามารถท าได๎ไมํครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เนื่องจากมีโครงการจ านวนหลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญํ  เทศบาลเมืองตะลุบันมีงบประมาณไมํเพียงพอ 
มีความจ าเป็นต๎องขอรับการสนับสนุนจากสํวนกลาง  ซึ่งโครงการดังกลําวแยกได๎  ดังนี้ 
  -   โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 
  -   โครงการกํอสร๎างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
  -   โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  -   โครงการกํอสร๎างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  -   โครงการปรับปรุงและซํอมแซมถนน 
  -   โครงการติดตั้งสัญญานควบคุมจราจร  เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย 
  -   โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านและขยายเขตระบบประปา 
  -   โครงการขุดลอกแมํน้ า/ล าคลอง 
    ฯลฯ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองตะลุบันให๎ความส าคัญในการสํงเสริมการพัฒนาด๎านการศึกษา  โดยสํงเสริม 

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และ 
เพ่ือสํงเสริมด๎านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีของท๎องถิ่น  อันเป็นหน๎าที่
ประการหนึ่งที่เทศบาลเมืองตะลุบันให๎ความส าคัญและการด าเนินงานที่ผํานมาได๎รับความรํวมมือจาก
ประชาชน ชุมชนในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ เป็นอยํางดี  ซึ่งเทศบาลเมืองตะลุบันมองเห็นความส าคัญและ
ตระหนักในการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และมีการอนุรักษ์ให๎คงอยูํตลอดไป  โดยแยกได๎
ดังนี้ 

- โครงการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนเทศบาล 
- โครงการสร๎างแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
- โครงการคํายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด 
- โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 
- โครงการจัดแขํงขันกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาล 6 โรง 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการเข๎าคํายสาระการเรียนรู๎ทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
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- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาพนักงานครูเทศบาล 
- โครงการสํงทีมเรือยอกองแขํงขันหน๎าพระที่นั่ง  ณ  จังหวัดนราธิวาส 
- ฝึกซ๎อมกีฬานักเรียนระดับภาคและระดับประเทศ 
- โครงการคํายเยาวชนภาคฤดูร๎อน  (ส านึกรักถิ่นเกิด) 
- โครงการจัดท าศูนย์เรียนรู๎  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหมํ 
- โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 
- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
- โครงการจัดงานประเพณีการแสดงศิลปะพ้ืนเมือง 
- โครงการจัดงานหลํอและสมโภชเทียนพรรษา 
- โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 
- โครงการประเพณีวันลอยกระทง 

 

  3.  ยุทธศาสตร์ด้านระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร๎างระบบ 
เศรษฐกิจและการแก๎ไขปัญหาความยากจนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน  โดยให๎ชุมชน   
ประชาชนรวมกลุํมด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุํมพัฒนาตํางๆ  โดยเทศบาลเมืองตะลุบันให๎การสนับสนุน 
ด๎านงบประมาณ  อุปกรณ์และบุคลากรในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพ สํงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน  โดยแยกได๎ดังนี้ 

- โครงการแขํงขันกีฬาตกปลาสายบุรี 
- โครงการจัดการแขํงขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง 
- โครงการแขํงขันกีฬาระหวํางชุมชนตํอต๎านยาเสพติด 
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดีเมืองสายอ าเภอสายบุรี 

 

  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
       เทศบาลเมืองตะลุบัน   เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท   ไมํคํอยมีปัญหาด๎านการพัฒนาสังคม 
การด าเนินกิจกรรมด๎านสาธารณสุขจะมํุงเน๎นในการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์   และพัฒนาให๎มีสภาพคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน  ไมํเสียสมดุลรวมถึงการสํงเสริมด๎านสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎พิการ 
ผู๎ติดเชื่อเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน  โดยแยกได๎ดังนี้ 

- โครงการถนนเดือนรอมฎอน 
- โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร๎างสายในชุมชน 
- โครงการศูนย์พัฒนาจังหวัดปัตตานี  ประจ าปี 2561  (กิจกรรมสร๎างความเทําเทียมจัดให๎ 

กับคนพิการและผู๎สูงอายุ  ชุมชนโรงภาษีเกํา) 
- โครงการเยี่ยมบ๎านคืนความสุขให๎ประชาชน  ประจ าปี 2561 
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- โครงการสนับสนุนการเสริมสร๎างสวัสดิการสังคมให๎แกํคนพิการหรือทุพพลภาพ 
- โครงการเยี่ยมบ๎านคืนความสุขให๎ประชาชน 2561  ศูนย์พัฒนาสังคม  หนํวยที่ 30  

จังหวัดปัตตานี 
- โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 
- เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
- เบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
- เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กอายุแรกเกิด – 72 เดือน 
- โครงการรณรงค์ปูองกันโรคมะเร็งเต๎านมและมะเร็งปากมดลูก 
- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.) 
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 
- กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมบ๎านผู๎ด๎อยโอกาส  (ชุมชนปาตาตีมอ) 
- โครงการมอบเครื่องนุํงหํมแกํผู๎สูงอายุและด๎อยโอกาส  ประจ าปี 2561  ศูนย์พัฒนาสังคม 

หนํวยที่ 30  จังหวัดปัตตาน ี
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ตามท่ีเทศบาลได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564  เพ่ือแก๎ไขปัญหา 
ให๎กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให๎เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพ่ือให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผล 
จากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้ 
  1.  ประชาชนมีน้ าใช๎ทุกครัวเรือน 
  2.  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 
  3.  ประชาชนมีถนนใช๎ในการสัญจรไปมาได๎สะดวก 
  4.  การเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง 
  5.  เด็กๆ ได๎รับการศึกษาทุกคน 
  6.  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส์  ได๎รับเงินชํวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  7.  ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
  8.  ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากสาธารณภัย 
  9.  ปัญหาไข๎เลือดออกลดลง 
  10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต๎อง 
  11. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  12. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
  13. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานตํางๆ ของเทศบาล 
  14. ประชาชนได๎รับบริการจากงานบริการตํางๆ  ของเทศบาลด๎วยความสะดวก 
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      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดวําจะได๎รับเพิ่มขึ้น  มีดังนี้ 
  1.   ประชาชนมีศาลาที่พักผู๎โดยสาร  เพื่อรอรถโดยสารที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  ปรับภูมิทัศน์ชายหาดวาสุกรี  เพื่อเป็นแหลํงทํองเที่ยวและสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชน 
  3.  ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได๎ให๎กับครัวเรือน 
  4.  ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
  5.  การก าจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.2  ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถด าเนนิการได๎ 

ตามท่ีประชาชนต๎องการเฉลี่ย 3 ปี  ร๎อยละ ......60......  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถสํงผลกระทบตํอชุมชน 
ในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

1. การกํอสร๎างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให๎การระบายน้ าได๎ช๎าเกิดน้ าทํวมชังในบางจุด 
ท าให๎เทศบาลต๎องเรํงกํอสร๎างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว 

2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให๎การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปด๎วย  สํงผลให๎เกิดเป็นชุมชน 
แออัด  กํอให๎เกิดโรคระบาด   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2561 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    ปัญหา 

1. เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของระเบียบ  กฎหมาย  เทําท่ีควร 
2. เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการท างานที่ไมํเพียงพอและไมํทันสมัย 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจ านวนมาก 
4. ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีจ านวนมาก 
5. ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

ด าเนินการได๎ 
   อุปสรรค 

1. การขาดความรู๎เรื่องของระเบียบ  กฎหมาย  อีกท้ัง  เครื่องมือ  เครื่องใช๎   
เทคโนโลยีในการท างานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย  ท าให๎เกิดอุปสรรคในการ 
ด าเนินงานเป็นอยํางยิ่ง 

2. เทศบาลมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาของประชาชน 
3. เทศบาลสามารถด าเนินการได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่ 

 
 



94 
 
              แนวทางการแก้ไข 

(1)   การด าเนินงานของเทศบาล 
1. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น 

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน 
2. การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กลําวคือ

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา
ด าเนินการ 

3. ไมํควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม  ที่ไมํอยูํในอ านาจหน๎าที่  ในแผนพัฒนาสามปี 
4. ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น 
5. ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน

มากที่สุด  เชํน  การแก๎ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา 
(2)  การบริการประชาชน 

1. ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุด
บริการและเก๎าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน า
ที่ด ี

2. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 

3. เจ๎าหน๎าที่เทศบาลควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 
4. ควรสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเทศบาลกับประชาชน  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 
5. ควรสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎เกิดขึ้นกับเทศบาล 

 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
    ปัญหา 

1. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมํสอดคล๎อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไมํมีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เทศบาลไมํสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎ครบ 
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3. เทศบาลไมํสามารถด าเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจําย 
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      อุปสรรค 
1. เทศบาลเมืองตะลุบันมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาและ 

ความต๎องการของประชาชนในชุมชนได๎ทั้งหมด 
2. เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแตํละด๎านบางรายการยังไมํ 

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให๎ต๎องโอนเพิ่ม  โอนลด  และตั้งจํายรายการใหมํ 
 

                       แนวทางการแก้ไข 
(1)   การด าเนินงานของเทศบาล 

1. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น 
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน 

2. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ 
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจํายให๎สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น 

4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตํละ 
ด๎านที่จะต๎องด าเนินการ  ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม  โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 

5. ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน 
มากที่สุด  เชํน  การแก๎ไขเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็น 
ประจ าทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 
1. ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการ 

และเก๎าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ค าแนะน าที่ดี 
2. ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับความ 

สะดวก  รวดเร็วและถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 
3. เจ๎าหน๎าที่เทศบาลควรยิ้มแย๎ม  แจํมใส  และพูดจาสุภาพตํอประชาชน 
4. ควรสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเทศบาลกับประชาชน  เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ 
5. ควรสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎เกิดขึ้นกับเทศบาล 

 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ปัญหา 

1. เทศบาลเมืองตะลุบันได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน 
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน๎อยกวําปีที่ผํานมา  ซึ่งได๎รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว๎ในงบประมาณรายจําย 
ประจ าปี  ท าให๎ไมํสามารถด าเนินการโครงการได๎ทั้งหมด 

2. เครื่องมือ  เครื่องใช๎  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไมํเพียงพอตํอการด าเนินการ 
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3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจ านวนมาก 
4. ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวมีเป็นจ านวนมาก 

      อุปสรรค 
1. อ านาจหน๎าที่มีข๎อจ ากัดท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎ 
2. ความต๎องการของประชาชนที่จัดท าประชาคมไว๎  ไมํได๎น าลงเทศบัญญัติ

งบประมาณ 
 

                       แนวทางการแก้ไข 
(1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น 
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน 

2. การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ 
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

3. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจํายให๎สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น 

4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตํละ 
ละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ  ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
   (2)  การบริการประชาชน 
         1.  ควรปรับปรุงระบบทํอระบายน้ า  แก๎ไขปัญหาขยะไมํให๎สํงกลิ่นเหม็น 
          2.  ควรปรับสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง   
          3.  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ขําวสารตํางๆ ผํานทางหอกระจายขําวมากกวํานี้ 
และประชาสัมพันธ์ขําวบํอยๆ 
          4.  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ 
สะดวก  รวดเร็วและถูกต๎อง  ในการบริการของเทศบาล 
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ส่วนท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความส าพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
โดยมุํงเน๎นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ของประเทศไทยก าลังอยูํระหวํางการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
รํางยุทธศาสตร์ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สรปุยํอได๎  ดังนี้ 
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1.  ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูํความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ให๎คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให๎ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558–2559)  และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3   (ปี 2560 เป็นต๎นไป)   คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้ง 
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได๎แกํ  (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารําง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  และ (2)  คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดท ารํางแผนปฏิบัติการ  ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)  ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 
  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํ  ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และนักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการ 
ยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย  และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   ตํอที่ประชุมคณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ   ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการด าเนินการข้ันตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  กํอนที่จะน าเสนอ 
ตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559   ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 12  (ตุลาคม 2559–กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี  มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซ่ึงคาดวํา  
จะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

2.  สาระส าคัญ 
 2.1  สภาพแวดล้อม 
  ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ  โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม  สิ่งแวดล๎อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยม  และ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง 
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เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่“พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอื่นๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากข้ึนตาม 
ล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์  และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวําง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอย  และใน
ภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร  องค์ความรู๎  แหลํงทุน  และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
ส าหรับประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ 
ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบ และแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการ
แขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต   นอกจากนั้นในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํ  รวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิดภัยคุกคาม และ
ความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิการกํอการร๎าย  โรคระบาด  เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการ
ร๎ายอาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหารราชการ
แผํนดินของภาครัฐ 
  นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี 21  กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและ 
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ 
ขยายเพ่ิมข้ึน  แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งก๎าวขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide)  ถ๎าหากไมํสามารถลดลง 
ก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น  ประกอบกับ 
ในอนาคต 20 ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญใน 
ทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข๎มข๎นขึ้นอยําง 
ตํอเนื่อง   และมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน 
เงินทุนข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี  และสินค๎าและบริการ  ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ 10 ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี 2551–2552  และวิกฤติการณ์ในกลุํม
ประเทศยูโรโซนที่ท าให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป   
และญี่ปุุน  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ 
การเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอิ่มตัวมากข้ึน  
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง  
เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนา 
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เทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ  ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ  ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว  
เศรษฐกิจโลกในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 5.1  ในชวํง 5 ปีกํอนวิกฤติ 
เศรษฐกิจโลก (2546–2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า  แตํประเทศตํางๆ  ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต  การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร 
ไทยในระยะ 10–15 ปี ข๎างหน๎านี้  จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง  เงื่อนไขดังกลําวเป็น 
ความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะเวลายาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหา
จุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 
  ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ 
สหรัฐฯ  เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย 
และยุโรปนั้น  นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี 2560–2579  มีลักษณะผสมผสาน 
กันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง  โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น 
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยี 
อยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยี 
สมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอ 
และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎  เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและ
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ  และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม๎ 
ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม  จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ 
รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น  ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิ 
อากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกท่ีเข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิด 
โอกาสทางธุรกิจใหมํๆ  แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบ 
ประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่ส าคัญ   
ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น  
กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  การด าดงชีวิตการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความท่ัวถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ภายใต๎เงื่อนไข 
การเปลี่ยนแปลงดังกลําว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช๎ระบอบ
ประชาธิปไตยและการปฏิบัติให๎เป็นไปตารมสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึง 
ปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง 
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มาตั้งแตํปี 2531  และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี 2553   
และลําสุดในปี 2557  รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  57,392  ดอลลาร์  สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น  ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ  กลุํมยานยนต์  
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค๎าเกษตร  การทํองเที่ยว  และบริการด๎านสุขภาพ  
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1  ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน  38.6  ล๎านคน  
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ  1  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ  20.00  ในปี 2550  
เป็นร๎อยละ 10.9ในปี 2556  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได๎รับการศึกษา  บริการสาธารณสุข  
บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ   
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความ
รํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติ   ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก  รวมทั้งกรอบความ 
รํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ  ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากข้ึน 
  นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540–2541  ได๎สงํผลให๎ 
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิค๎ุมกัน  ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ 
ที่ดีอันได๎แกํ  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  รับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น  มีการ
ก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย  
กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถ
คุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด
และสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน 
  แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ  โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ  แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไมํเพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง  ผลิต 
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า  ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับ 
เคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศมาก  จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการ 
มีผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยที่การใช๎องค์ความรู๎  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย การลงทุน 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ  การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ 
สังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย  ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการ 
บูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความ 
โปรํงใส  และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง  การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า  การบังคับใช๎กฎหมายยังขาด 
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ประสิทธิผลและกฎระเบียบตํางๆ  ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม   
ไมํเคารพสิทธิผู๎อื่นและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคม 
ไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎น
เมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 
  ทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ   
ได๎แกํการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์  ในระยะเวลา 20 ปีตํอจากนี้ไป  จะมี 
นัยยะที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ   ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง   ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยําง 
รวดเร็วยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม   ตลอดจน
คําใช๎จํายด๎านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อ 
จ ากัดด๎านทรัพยากร   ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อม 
ความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ  ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม  ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ 
ทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให๎เกิดความ 
เป็นธรรมและลดความเหนื่อยล๎าและที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการ
บริหารราชการแผํนดิน  ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
  โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว  
จะสํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดด๎นและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข๎มข๎นขึ้นเป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ  เงินทุน  องค์ความรู๎
เทคโนโลยีข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี  สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ 
เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจ ากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการดเนินธุรกิจแลการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ  สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงิน  
เป็นต๎น  เงื่อนไขตํางๆ  ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญ
ฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอน  และ
ควบคูํไปกับการสร๎างกลไกลเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ   
ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ 4–5 ปีตํอจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความ 
สามารถในการแขํงขันรายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า 
และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนา
ประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 
  ทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคต 
การพัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายใน 
ประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอน  ที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดท้ังโอกาส
และความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือ 
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กับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น  จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎าน
ขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง 
เหลํานั้น  โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ 
ภัยคุกคามแบบใหมํได๎และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนใน 
ชาติได๎  ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนคํานิยม  และวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างานและการเรียนรู๎   ซึ่งจ าเป็น 
อยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคดเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและ
แบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎อง 
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
และกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ  เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอ 
การพัฒนาประเทศ  เพื่อให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศ 
ไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นค่ัง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน  โอกาสและข๎อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน า 
ไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์  และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจน  และได๎รับการยอมรับรํวมกันใน
สังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป 
ในทิศทางที่สอดคล๎องกันการด าเนินการมีบูรณาการ และเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศท่ี 
เป็นภาพเดียวกัน 
  อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา  ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวินัยทัศน์ประเทศ  เปูาหมายและ 
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบาย 
พรรคการเมืองหรือนโยบายชองรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง   
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความ
รับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็น
จะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ”  ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบ
ขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัว 
ได๎เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎  จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมายของประเทศ  และทิศทาง 
ในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ  ของบริบทโลก  และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
  การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ”  เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว   
พร๎อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎ 
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สามารถน าไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศ 
ไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยน
ภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนั้นจะ
ประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมก้ันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและ
มาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกัน
อยํางประสานสอดคล๎อง  เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ใน 
ทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ  อันได๎แกํ  การเมืองภายในประเทศ  การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ  สังคม
จิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
        2.2  วิสัยทัศน์ 
   วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ  อันได๎แกํการมีเอกราช  อธิปไตยและบูรณภาพ 
แหํงเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยูํอยํางมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ 
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทําม 
กลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ 
อยูํดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาการ 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและ 
การอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน   ด๎านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี 
เกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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๒.๓  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะ 

ต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวน 
ให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถํายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติ
พจน์ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํม 
ประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
(๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการ 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได ๎ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ 
ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 
ที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับและ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 



107 
 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากข้ึน 
 

๒.๓.๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ 
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม 
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา 
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง 
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและ
ยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยก 
ระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการ 
สิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร 
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
 

๒.๓.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น 
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อยํางมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัว 

ในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
เรํงกระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล๎าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็ง 

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํง 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด๎านน๎า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน๎าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน๎า เน๎นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎ 
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
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(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงาน 

ตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตําง ๆ  อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมี
เอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ 
คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
จะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือ 
ที่สํวนราชการและหนํวยงานตําง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 
 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย 

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎  และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ  ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ  ของหนํวยงานปฏิบัติได๎  
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ  เพ่ือให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมาย 
ด๎านการจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อยํางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้ง 
มีระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ 
น าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีชองเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555–2559)  ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12  อยูํระหวํางการเสนอรํางแผนซึ่งได๎ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว๎ 
แล๎ว   
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  ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของเทศบาลเมืองตะลุบันมี 
ความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12  เทศบาลจึงได๎จัดท าแผนที่สอด 
คล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพและสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสํงเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 
1.  กรอบแนวคิดและหลักการ  

ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ 
ไทยจะ  ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํ
สังคม  ผู๎สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท๎าให๎การพัฒนา
ในชํวง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํ รํวมกันอยํางมีความสุข  

 

2 สถานะของประเทศ  
2.1 ด้านเศรษฐกิจ  

2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี จนท๎าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มา
อยูํที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท๎าให๎ประเทศไทยได๎ขยับ 
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ 8 ปีที่ผํานมา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ 3.2 ชะลอจากร๎อยละ 
5.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9   ซ่ึงต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับท่ีจะท๎าให๎ประเทศ 
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร   โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ  
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง  ดังจะเห็นได๎จาก   สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน 
ประเทศ (Gross Domestic Product:GDP) ลดลงจากร๎อยละ 41.3 ในชํวงปี 2534–2539 เป็นร๎อยละ 25.5 
ในชํวงปี 2543–2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัวของ การ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี 2543 - 2557 อยูํที่ประมาณร๎อยละ 4.9 ต่ ากวําสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 
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2.1.2   การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถใน 
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร๎อยละ 9.9 25.4  และ 64.7  
เป็นร๎อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสม องค์ความรู๎และ
เทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต๎การบริหารจัดการ ของเงินทุนตํางชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น  ภายใต๎เครือขํายของ
บริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง 
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกวํา   ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจ  แตํการชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถ ในการแขํงขันระหวํางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ 9.7  ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.1 ในชํวง 3 ปีของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2557)  
 

2.1.3   ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม๎วําการขยายตัวของผลิต  ภาพการผลิตรวม
ในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม  แตํมีแนวโน๎มลดลงใน ระยะ 8 ปี  ที่ผํานมา 
และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิต ภาพการผลิตรวม ลดลงจาก 
ร๎อยละ 3.32  ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร๎อยละ 2.05  ในชํวงครึ่งแรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   
ท าให๎ประเทศไทยจ๎าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  
 

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ 
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง  ถึงสองครั้ง 
ในปี 2524 และ 2540 แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎ เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน ระดับใกล๎เคยีงกัน 
อยํางไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ๎านวยตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร๎อยละ 37.9  ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  เป็นร๎อยละ 42.2 
ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัย ทางการคลังแตํมีแนวโน๎ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมา และจะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการใช๎
มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก   เนื่องจาก 
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทยและประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวําง
ประเทศที่มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความก๎าวหน๎าและความสามารถใน 
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การแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได๎จัด
อันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31  จาก 144 ประเทศ  และในปี พ.ศ. 2557 
IMD (International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไป ประกอบธุรกิจประจ๎าปี 2558 หรือ Ease of 
Doing Business 2015 ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ 26 จาก 
189 ประเทศท่ัวโลก 
   

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วจิัย  และนวัตกรรม   
และ เชื่อมโยงให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มี 
รายได๎สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ 47  และด๎านเทคโนโลยี
ที่ 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล๎าดับในปี 2551 
และตลอดชํวงระยะเวลา 14 ปีที่ผํานมา (2543-2556)  คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP 
ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ 0.27 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูลลําสุด)  ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการ วิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ 53 
และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 ตํอ GDP ในปี 
2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ๎านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี 2556 บุคลากรด๎านการวิจัย
และพัฒนามีจ านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะ
อยูํที่ระดับ 20-30 คนตํอประชากร 10,000 คน  
 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบ 
การขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาด การพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายัง กระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํใน
เมือง และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎ม ลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมี ข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดในเชิง
พาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการ 
บริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท๎า 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ ากัดตํอการท าธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการใน 
ตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของ 
อุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 
 

2.2 ด้านสังคม  
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน เชิง 

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ  
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(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ 
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในชํวงปี 2507-
2508 เป็น 1.62 คน ในชํวงปี 2548- 2558 และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2)  ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร  
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะ 
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ๎านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 ในปี 
2556 และร๎อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา 
(ป2ี548 – 2557) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร์ 5 เทําตัว และก าลัง
แรงงานกวําร๎อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย  
ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมี 
ครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต  

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎ม
เพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การ 
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เพ่ิมข้ึนของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวน รํวม
ในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลัก ร๎อยละ 
78.5 ของรายได๎ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง มีหลาก 
หลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ใน ปี 2543 
เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัว มากที่สุด
ในชํวงปี 2543-2556 สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ท๎าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอ
การลํมสลาย  

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดย 
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี  เพศหญิง 78.2 
ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คน ไทย
ได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มข้ึน อยําง
ตํอเนื่อง โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ าสะท๎อน ได๎
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวํา ปัญหา
ส าคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
ไทยเรํงดํวน  

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ กระจาย 
รายได้สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํ ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มี แนวโน๎มดี
ขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.484 ในปี2554 เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตาม ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุด แตกตําง
กันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของ รายได๎ 
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ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก โครงสร๎าง
เศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง * 
ประชากรที่เกิดชํวงปี 2525-2546   

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุก 

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20  มีการถือ
ครองที่ดินมากท่ีสุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน๎อย
ที่สุด 325.7 เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการที่ดินวํางเปลํา
ของภาครัฐ  

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากร ร๎อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อย ละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขต ชนบทประมาณ 
2.2 เทํา  

 (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร สาธารณสุขในปี 
2556 พบวํา อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตํางกันถึง 3.6 เทํา 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน   แรงงานอิสระ 
เข๎าถึงการค๎ุมครองมากข้ึน จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล๎านคน ในปี 2557 ท๎าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 42.4 ในปี 2557 อยํางไรก็
ตาม แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา ในปี 2556  

(5) ความเหลื่อมล้ าด๎านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจ กฎหมาย 
เข๎าไมํถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ ท๎างาน นอกจากนี้ 
ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระ คําใช๎จํายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน  

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับความ 
คุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม ร๎อยละ 
16.7  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที่กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลัก 
ประกันทางรายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ 89.5 และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อย โอกาสที่อยูํใน
ครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อยํางไรก็ตาม 
สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการ ด๎านที่อยูํอาศัย
ภายใต๎โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 
4,544,926 ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มี 
รายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎  
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2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พห ุ
วัฒนธรรมมากขึ้น   อาท ิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น 
แกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทาง ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น  

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ 
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น   โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ 
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน ความสามารถของชุมชน  
มีการรวมกลุํมท๎ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็น เครือขํายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 
แหํงในปี 2555 เป็น 152,377 แหํง ในปี 2556 สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ 32.51 ของ
องค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงิน ร๎อยละ 26.77 2.2.9 ความไมํยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตํางกันสํงผลให๎เกิด
ความขัดแย๎งในสังคม ในชํวงระยะเวลากวํา 10 ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํม
ตํางๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน  และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน 
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ 

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  (1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ๎านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท๎าให๎ความต๎องการใช๎ 

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไป ด๎วย พื้นที่ปุา
ไม๎จึงถูกบุกรุกท๎าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม๎ลดลงจาก 171.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.33 ของ พ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556  

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ดิน 
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อ 
จ ากัดในการน๎าไปใช๎ประโยชน์ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา การของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ ครองที่ดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย ระบบนิเวศปุาไม๎
อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน  

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์ 
อ่ืนๆ จ านวนมาก  เชํน  การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท๎านากุ๎ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท า
ให๎พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไรํ เหลือเพียง 1.5 ล๎านไรํ ในปี 2552  
คิดเป็นการลดลงร๎อยละ 34.8 ท าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง  โดยไมํ อนุญาตการตํอ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534 และห๎ามการใช๎ประโยชน์อื่น ๆ อยํางไรก็ตาม ในระหวํางปี 2549 -2554 
พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2549 
ที่มีปริมาณ 2.42 ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจาก
ปริมาณความต๎องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น  
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(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผํานมาแตํการ ผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท าให๎ต๎องน๎าเข๎าจาก ตํางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
2555 ต๎องน าเข๎าเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ 1.08 ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบ ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 54 
ของความต๎องการใช๎ในปี 2555 และคิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมี การน าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็น
ร๎อยละ 76 ของการน าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
6.8 อยูํที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ 1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร๎อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย 
ประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ าหลัก น้ าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลํงเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ าทําธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาลทั้งหมด 27 
แอํงน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ 68,200 ล๎านลกูบาศก์เมตร อยํางไรก็
ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ๎ากัดในเรื่องของความค๎ุมทุน เนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ าและการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ๎านวนประมาณ 151,750 
ล๎านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มีจ๎านวน 102,140 ล๎านลูกบาศก์
เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ 49,610 ล๎านลูกบาศก์เมตร  
 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน๎มอัตราการ 

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎
ประโยชน์เพียงร๎อยละ 18 ท๎าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล๎านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 ตํอปี 
เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎อง ประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ อยํางครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ 70 โดยภาค 
อุตสาหกรรมมีการน๎าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก อุตสาหกรรม
ในหลายพื้นท่ีอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง  

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหํง แตํมีแนวโน๎มดีขึ้น ในปี 2557 พบ 
สารมลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได๎แกํ ฝุุนละออง ก๏าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหมํ ขอนแกํน พบสารเบนซินเกิน
คํามาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดี จากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต๎นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุน ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สํวนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแตํป ี2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ 
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ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ๎านวนมาก ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบวําสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล๎าดับ โดยความรํวมมือ และการท๎างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น  

(3) คุณภาพน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง 10 ปีที ่
ผํานมา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลง สํวนแหลํงน้ าที่
อยูํในเกณฑ์พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตร 
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ๎าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี จ านวนไมํเพียงพอตํอการ
บ๎าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี ปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ๎าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดข้ึนได๎ เพียงร๎อยละ 31  

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ 
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการ ใช๎พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดท๎าบัญชี ก๏าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล๎านตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น 265.9 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ในปี 2547 โดยปริมาณการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3.3 ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการ เติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่ผําน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงาน เพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับ
การกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมี แนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ 1.1 จึงสํงผลให๎
ภาคดังกลําวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ และชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบํอยครั้งและมีความ รุนแรง
มากขึ้น สํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม 
สร๎างความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะสํงผล กระทบตํอภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ๎าทุกปี ในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัย จะพบวําภัยแล๎งเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ๎านวนมากกวําภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่
สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล๎าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก  

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  จากการ 
ประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน
อยูํในระดับปานกลางในปี 2556 แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํใน ระดับที่ต๎องเรํง
แก๎ไขสถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาลอยําง
เรํงดํวน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยํางน๎อย 
6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรํงใส (4) หลักความมีสํวนรํวม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุ๎มคําขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับ 
ชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตนทับ
ซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐ หนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิ
ชอบ หาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมืองและข๎าราชการ กระท า 
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การ ทุจริตเพื่อให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอ 
ผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนา 
บางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม ขาด ความ
โปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํ เป็นกลาง 
ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและ นักธุรกิจ
การเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎  

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตํปี 2544 โดยสมาคม สํงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มี ธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 72% ในปี 2557 ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํ ที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจด ทะเบียนไทย ให๎
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและ สร๎างความเชื่อม่ันแกํผู๎
ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 
  

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สวํน ได๎แกํ บริหารราชการ
สํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นท่ีใช๎หลักการ กระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎
มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยําง อิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของ
ประเทศ  ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้ การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น 20 กระทรวง และ สํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง  

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย 
อ านาจให๎แก ํอปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร ไทย พ.ศ.
2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนด 
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2  นอกจากนั้นมีการใช๎
งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็น ร๎อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อย
ละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถํายโอนภารกิจไป
แล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต๎องถํายโอน 245 ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 
114 งาน/กิจกรรมและถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ๎านวน 9,850 คนแบํงเป็น 
ข๎าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข๎าราชการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ๎าอยูํที่สถานี
อนามัย จ๎านวน 79 คน และลูกจ๎างประจ๎า 3,098 คน อยํางไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข เชํน การทับ
ซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวน จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารสํวนต าบล 
ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความ สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท๎าให๎การเลือกตั้งระดับ 
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ท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ ของ อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดสํวนเพียงร๎อยละ 8.90 ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร๎อยละ 10.65 ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องพ่ึงพา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ 38.52 และร๎อยละ 
39.46 ตามล าดับ สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มี กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยําง
มีขอบเขตจ๎ากัด  

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนเป็นอยําง มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัด จ๎าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมาก
เทํากับการ ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็น
แสนล๎าน บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากข้ึนในชํวง
ที่รัฐ เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพ่ิมข้ึน 
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวํา จะ
เป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ การตรวจ 
สอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถท่ีจะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวํา ประเทศไทย
ได๎38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะ
เห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ สํวน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน๎อย)  
 

3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  
3.1 บริบทภายใน  

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  
ภายใต๎สมมติฐาน (1) แนวโนม๎การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 

 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว 
เฉลี่ยร๎อยละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 
เฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว 
ร๎อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย 
ร๎อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ (6) 
ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล๎าดับภายใต๎
สมมุติฐานเหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3–4.3 โดยมีคํากลาง
ของการประมาณการร๎อยละ 3.8 ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 
2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย ร๎อยละ 3.3) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท๎าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปานกลางอยําง
ถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้นเป็น
เฉลี่ยร๎อยละ 1.0 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีด 
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ความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็น
ประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในป ี2570 ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง (4) การเพ่ิมขึ้น 
ของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (5) ภาระการ 
ใช๎จํายเพื่อดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมข้ึนท๎าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมข้ึนของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท๎าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ท่ีเพียงพอในการที่จะ
ท๎าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากร 

วัยแรงงานต๎องแบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู๎สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์วําในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู๎สูงอายุ 1 
คนการขาดแคลนก าลังแรงงานท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาด 
แรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนช๎าปัญหา 
การค๎ามนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ๎าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอคุณภาพ 
ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอยํางไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต๎น 
สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี 2546  ซึ่ง 
อยูํที่ 12,745 ดอลลาร์  สรอ. ตํอคนตํอปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้า 
         ความเหลื่อมล๎าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล๎าด๎านรายได๎ 

โอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรค
ตํอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และ 
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรม 
ผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท๎าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ 10 
ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ 10 ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 นอกจากนี้ 
ความเหลื่อมล๎ายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึง 
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหา 
อาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความ 

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุน 
โครงสร๎างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่น 
ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่
จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลง
ของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้น 
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ของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสํงผลให๎
เกิดการประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากข้ึน 
นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีสํวนเอื้อหรือท๎าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ๎านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ 

บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 
มีมาตราส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  อาทิ 
มาตรา 69 หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิด 
เผยข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบ  มาตรา 82 รัฐ
ต๎องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค 
และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต๎องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบัน 
ทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่อง 
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ 
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544-2643 
(ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
เชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําว 
คํอนข๎างสั้นกวํา สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนา
แล๎วคํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎าย
แรงงานตํางด๎าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการ 
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เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค๎าท่ีมีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค๎าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ 
ไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ 
เรียกวํา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือ 
รถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมาก 
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะท๎าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ 

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มํุงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะ 
น๎ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลด
ข๎อจ๎ากัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ 3) โอกาสในการใช๎ความ
ได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลาง
ทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน๎าประเด็นด๎าน 
มาตรฐานของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรง
เหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎า 
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ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะใน 
การผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล๎าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรค
ตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)  ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอด 
ช่วงแผนฯ12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผล 
กระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมปํระสบ 
ความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 
 
 



123 
 

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอ 
สื่อสาร การขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และ
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ 

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น 
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท๎าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน๎าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหมํ เกิด
ความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผล
ตํอความมั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย  ภัยแล๎ง  แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม  สงํผล 
กระทบตํอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารง 
ชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎
กระแสการแขํงขันทางการค๎า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) 
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015  คือ  การจัดท๎าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ 
สหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให๎การรับรอง 
แล๎วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ๎านวน 17 ข๎อ  และเปูาหมาย (Target) 
จ านวน 169 ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจน
ให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ สํงเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายใน 
ประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร๎อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ 
ทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการ
พัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ  
ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์ 
กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มี 
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รายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํ
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้นประเทศ 
ไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติ 

ตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาค 

รัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม 
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ 

ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(5) มีการบริหารจัดการน๎าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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5 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะความรู๎และสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนนุให๎แรงงานและปัจจัยการ
ผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถ
เคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความ 
สามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  เรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการ 
คมนาคมขนสํงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟ
ให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทาง
หลวงพิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎
เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับ 
สนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้น 
สํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐาน 
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับ 
เปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถ
สร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความ 
สามารถในการแขํงขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร๎างความม่ันคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการ
ผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และแหลํงน๎า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
สํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขําย 
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ทั้งทางบก ทางน๎า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ 
เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
สํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่
ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎าง
ความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขําย 
คมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็น
แหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศและเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี 
คุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
         โดยช่วงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุ่น 

ให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ  ให๎มีการท๎างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ 
ทั่วถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 
การศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการ 
คัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ  
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคน 
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู๎ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยสํงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่ 

อยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลัก 
ประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลาง 
สุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริม
สุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ 
รวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู๎สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแล
ผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิต 

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับ 
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่ สร๎าง
หลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลาก 
หลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม 
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํ 
อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับ 
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท๎ากินในที่ดินปฏิรูป 
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ระบบการบริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากร
น๎า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม 
รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การค๎ุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํ 
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียม 

ความพร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านสํงเสริมและ 
เรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ทั้งด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม(Green Logistics)สนับสนุน 
ให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวย
ความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ  ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบรหิารจัดการแรงงาน
ตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดน
ระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ๎ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน า
ระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ 
โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยําง 
ยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการ 
สร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท๎าฐานข๎อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม
และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เชํน 
คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบาย
ระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการ 
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ควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎ 

แล๎ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ 
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ 
ประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบ 
การให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/ 
Green Value Chain) สํงเสรมิการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอ 
สิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น๎าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมท่ีดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล๎าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัด 
แยกขยะเพ่ือน๎ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนใน
ชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท า 
แผนแมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียน 
และอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว 
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน๎าทํวม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท๎าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ 

ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูล 
ความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็ก
กระทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



130 
 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม   สามารถรับมือการ 
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและ
เชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎าง 
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน 
เชิงนโยบายได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
       แผนพัฒนาภาค 

      แผนพัฒนาภาค  เป็นแผนที่ยึดกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบไปด๎วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต๎ ซึ่งเทศบาลเมืองตะลุบันนั้นตั้งอยูํภาคใต๎  การจัดท าแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต๎  ด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านการเกษตร  การทํองเที่ยว  การ 
ค๎าการลงทุน  การพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ  สร๎างความม่ันคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออม 
ของครัวเรือน  มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน  ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์  ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต๎มีรายละเอียดสรุปยํอ  ดังนี้ 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎สอดคล๎องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ดกระบวนการมี 
สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ     
มีภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํกับกับแนวคิด   
“การพัฒนาแบบองค์รวม”  ที่ยึดคน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข๎าใจ 
เข๎าถึงและพัฒนา  ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให๎สังคมสมานฉันท์     
และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
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 ๑.๒ หลักการ มุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตําง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผํนดิน เพื่อสร๎างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญตํอการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให๎จ าเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 

ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตําง ๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชํน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณโุลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ (North South Economic 
Corridor) ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-
บุรีรัมย-์มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ โดยเน๎น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันเชิงพ้ืนที่ เชํน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ     
เชื่อมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 
 ๒.๔ สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ        
ให๎ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม และการ
จัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 3.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคการผลิตหลักให๎เจริญเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค๎าอาหาร  พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 



132 
 
  (๒) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหลํงสร๎างรายได๎และการจ๎างงานให๎แกํ                
ภาคโดยพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านภายใต๎กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  พัฒนา    
รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนสํงทางทะเล 
  (๓) พัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพและมีภูมิคุ๎มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู๎ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร๎างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด๎อยโอกาสให๎สามารถ          
พ่ึงตนเองได๎  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด๎านอาชีพและรายได๎ และการ

อ านวยความเป็นธรรมและสร๎างภูมิคุ๎มกันแกํคนกลุํมเสี่ยงเพ่ือแก๎ปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  (๔) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ 
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนสูํการพ่ึงตนเองพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได๎จาก 
ทรัพยากรในท๎องถิ่น  และสํงเสริมการใช๎กระบวนการชุมชนเข๎มแข็งเพ่ือสร๎างสันติสุขโดยเฉพาะการใช๎กระบวน 
การชุมชนเข๎มแข็งแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
  (๕) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์อยําง 
ยั่งยืน  โดยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร๎างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็นฐานการผลิตอยํางยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดผลกระทบด๎าน 
คุณภาพชีวิต 
 3.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย  ประกอบด๎วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน๎นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข๎าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  
พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค๎าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล    
และการเตรียมความพร๎อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมํ ๆ  
  (๒) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอันดามัน ประกอบด๎วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน๎นการ
รักษาความมีมนต์เสนํห์ของศูนย์กลางการทํองเที่ยวทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการทํองเที่ยวและ
การบริการ  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการทํองเที่ยว 
  (๓) กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน ประกอบด๎วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  เน๎น
การค๎ุมครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร๎างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร๎างภูมิคุ๎มกัน    
แกํคนกลุํมเสี่ยงโดยเฉพาะการชํวยเหลือเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบ  การเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านอาชีพและรายได๎
แกํผู๎มีรายได๎น๎อย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร๎างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต การเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความรํวมมือกับตํางประเทศ  และการบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 3.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค๎ายางพาราของประเทศ 
(๒) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร 
(๓) โครงการพัฒนาลุํมน้ าปากพนังและลุํมน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอํูข๎าวอํูน้ า 



133 
 

(๔) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุํม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
(๕) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(๖) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
(๗) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎เพ่ือไปท างานในตํางประเทศ 
(๘) โครงการพัฒนาข๎าวสังข์หยดเป็นสินค๎าเชิงคุณภาพ 
(๙) โครงการผลิตสินค๎าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎แบบครบวงจร 
(๑๐) โครงการอําวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
(11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพ้ืนที่นาร๎างในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

 
      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
วิสัยทัศน์ 
 “เมืองยางพารา  การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงอาเซียน  อย่างย่ังยืน” 
  

  กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน  ซึ่งประกอบด๎วยจังหวัดสงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และจังหวัด 
นราธิวาส  มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 13 ล๎านไรํ  เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 5 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 
38.46  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ปี 2557  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 370,000,000 ล๎านบาท  ภาคเกษตรมี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ร๎อยละ 25-26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพาราที่ให๎ผลผลิต
ประมาณ  1.1  ล๎านตันตํอปี  ประมาณ  5,500  ล๎านบาท  ผลผลิตมากเป็นที่สองรองจากกลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่ง
อําวไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งเมืองยาง (Ruber City) ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ (ฉลุง) ส าหรับ 
การทํองเที่ยวเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบก  ทางอากาศ  และระบบรางที่มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง  มีนัก 
ทํองเที่ยวเข๎ามาปีละประมาณ  8  ล๎านคนเศษ  อัตราการเจริญเติบโตด๎านการทํองเที่ยวสูงขึ้นทุกปี  สํงผลให๎การ 
ประกอบธุรกิจการค๎าในพ้ืนที่เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง และในพ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส 
รัฐบาลได๎ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือดึงนักลงทุนให๎เข๎ามาลงทุนและได๎ผลักดันในเรื่องสิทธิพิเศษ  การ 
พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานหรือการพัฒนาในระบบโลจิสติกส์  ให๎คลุมทั้งพ้ืนที่ 5 จังหวัดในกลุํมจังหวัด  เพ่ือให๎ 
มูลคําการค๎าชายแดน  การสํงออกน าเข๎ามีมูลคํามากขึ้น  โดยในปี พ.ศ. 2558  กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน  มี 
มูลคําการค๎าการสํงออกท่ีดํานศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์ ไมํน๎อยกวํา 500,000 ลา๎นบาท กลุํมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดนได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎คือ  “เมืองยางพารา  การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยง
อาเซียน  อย่างยั่งยืน” 
 

       เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย  : 
 

 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม 
ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน 
(GRP) มีมูลค่า 
เพิ่มข้ึน 

มูลคําการ
เปลี่ยนแปลง 
ของมูลคําผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกลุํม 
จังหวัดฯ มีมูลคําเพ่ิม 
ขึ้นร๎อยละ 10 

390,003 
ล๎านบาท 

(คําเฉลี่ยปี 55-
57) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวของ
กลุ่ม 
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
ของ 
รายได๎การทํองเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 

อัตราการขายตัว 
ร๎อยละ 22.87 
(คําเฉลี่ยปี 55-

57) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  พัฒนาการบริหารจัดการการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 2.  พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์แรงจูงใจให๎เกิดการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทื่มีศักยภาพสูง  สินค๎าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ชายแดน  ให๎ผํานการรับรองมาตรฐาน  เชํน  อย.  มผช.  GMP HACCP  และตราฮาลาล  เป็นต๎น 
 4.  พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาทักษาฝีมือบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวและบริการให๎มีขีดความสามารถสูง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
      เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 
ระบบโลจิสติกส์ 
ได้รับการปรับปรุง 
และพัฒนาอย่าง 
เป็นระบบ 

อัตราการขยายตัว 
มูลคําการค๎าผําน 
ดํานชายแดน 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 

มูลคําการค๎าผําน
แดน 

 507,952 ล๎าน
บาท(คําเฉลี่ยปี 55-

57) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงขํายคมนาคม  ระบบโลจิสติกส์  ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  การ 
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง (แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค)  ในแหลํงน้ าส าคัญของกลุํมจังหวัดฯ  ให๎มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณดํานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ  นิคมอุตสาหกรรม/ 
เขตอุตสาหกรรม  ให๎สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค๎าชายแดน 
 3.  ปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหามลพิษในพื้นที่ 
อยํางยั่งยืน 
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 4.  สํงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน  (Supporting  Industry)  และอุตสาหกรรมตํอเนื่อง (Linkage 
Industry)  ให๎มีความเข๎มแข็ง 
 5.  สํงเสริมวัตถุดิบพัฒนาสินค๎าและบริการ  เพื่อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให๎มี 
มูลคําเพ่ิม 
 6.  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรปละผู๎ปรกอบการ 
 7.  สํงเสริมและพัฒนาการใช๎พลังงานทดแทน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
      ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

ผลิตภัณฑ์ยางมี 
มูลค่าเพิ่มข้ึน 

ผลผลิตยางพาราที่ 
น ามาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ขั้นต๎น 
ขั้นกลางและขั้นสูง 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 

อยูํระหวํางรอข๎อมูล
จากศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการเกษตร 

สงขลา 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  สํงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  องค์ความรู๎ให๎สถาบันเกษตรกรในการบริหาร 
จัดการ  การแปรรูปผลผลิตให๎เป็นผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพ/พัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร  กลุํมเครือขําย  เกษตรกรชาวสวนยาง 
ให๎ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุํม/เกษตรกรแปลงใหญํ  เป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 
 3.  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมมูลคํายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 4.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แหลํงทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลคํายางผลิตภัณฑ์ 
ยางและสนับสนุนเมืองยาง (Rubber  City)  ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎  (ฉลุง)  
 5.  สํงเสริมชํองทางการตลาดและการจ าหนํายสินค๎ายางพารา 
 
      แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
          แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  เทศบาล 
ได๎จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว  โดยมุํงเน๎นอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ฮาลาล  เศรษฐกิจอาเซียน  การทํองเที่ยว  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี  ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561- 
2564)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision)  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

“ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร 
และผลิภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ 

การค้า  การท่องเที่ยว  และบริการเชื่อมโยงนานาชาติ 
เป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่และสันติสุข” 

 
 

เป้าประสงค์รวม 
 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์รวมที่ส าคัญคือด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านความม่ันคงสันติสุข  และมีตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอยํางตํอเนื่อง   
มีความม่ันคง  มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  เป็นเมือง 
แหํงการค๎าของชายแดนใต๎ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดภาคเกษตรและภาค
เกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีด๎านการค๎า 
การบริการ 
จ านวนรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัด 
รายได๎ตํอหัวของประชากรเฉลี่ยตํอหัวตํอปี 

ปัตตานีมีความสันติสุขเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตและมีความม่ันคงมากข้ึนอยําง 
ตํอเนื่อง 

ร๎อยละชุมชน  หมูํบ๎านที่สามารถลดจ านวนเหตุการณ์ความ 
ไมํสงบที่มีผลกระทบตํอชีวิตและทรัพย์สินได๎ 
คําเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 
มิติของการประเมินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issue) 

  ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น  และน้ าหนักในการพัฒนาในรอบแผน 4 ปี 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การสร๎างเสริมเศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง  จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  ผลผลิตฮาลาล  การค๎า  การบริการ 
และการทํองเที่ยว (น้ าหนักร๎อยละ 40) 
 2.  การพัฒนาสังคม ชุมชน ที่นําอยูํและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยั่งยืน (น้ าหนักร๎อยละ 30) 
 3.  การเสริมสร๎างความมั่นคง  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูํนานาชาติ (น้ าหนัก 
ร๎อยละ 30) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  ผลผลิตฮาลาล 
   การค้าการบริการ  และการท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ 40) 
 

1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
 2)  เกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดสร๎างรายได๎แกํจังหวัด  สร๎างงานอาชีพ  แกํประชาชน 
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 3)  ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ  มีคุณคํา  และมีมูลคําเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 4)  สินค๎า  บริการ  ฮาลาลของจังหวัดสร๎างโอกาส  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎แกํชุมชน  ประชาชน 
 5)  ปัตตานีเป็นเมืองที่นําลงทุน  การค๎า  การบริการ  เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
 6)  การค๎า  การบริการ  และการทํองเที่ยวของจังหวัดสร๎างโอกาส  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎แกํชุมชน 
      ประชาชน 
 

2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์  สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (Value  Chain)  ดังนี้ 

1) สํงเสริมการใช๎และการสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตให๎ 
     สอดคล๎องกับภูมิสังคม  และแขํงขันได๎ (ต๎นทาง) 
2) พัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งแกํเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน  ด๎วยกลไก

สหกรณ์  การรวมกลุํม  การจัดการแปลงใหญํ  และการผลิตด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองอยํางยั่นยืน (ต๎นทาง) 

3) สํงเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ  อาหารเพ่ือสุขภาพ  และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหมํ 
ปูอนสูํเกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับตลาดผู๎บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและ 
การแขํงขันในประชาคมโลก (ต๎นทาง) 

4) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด  การพัฒนาระบบบริการแรงงาน  สวัสดิภาพแรงงาน  รองรับการ 
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  เมืองการค๎าและการบริการ  และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  การเชื่อม 
โยงกลุํมจังหวัด  และนานาชาติ  (ต๎นทาง) 

5) สร๎างผู๎ประกอบขนาดกลางและขนาดยํอม  ผู๎ประกอบการใหมํ  วิสาหกิจชุมชน  สูํเมืองเกษตร
อุตสาหกรรมและเมืองแหํงการค๎าการขาย  และบริการที่เข๎มแข็ง  เชื่อมโยงอาเซียนและนานาชาติ 

6) สร๎างภาพลักษณ์  สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด๎วยชํองทางท่ีหลากหลาย  สร๎างความเชื่อมั่นแกํ 
นักลงทุน  คูํค๎า  และนักทํองเที่ยว  ด๎วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่  และแนวนโยบายแหํงรัฐ (ต๎นทาง) 

7) เสริมสร๎างประสิทธิภาพการแปรรูปเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิปัญญาและการ 
จัดการกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจรด๎วยนวัตกรรมและ 
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 

8) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า
และครบวงจร  และอาหารฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  และอุตสาหกรรมฮาลาลสูํระดับสากล 
(กลางทาง) 

9) เสริมสร๎างมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว  กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาเขา  นิเวศน์ทางทะเล  การ 
ทํองเที่ยวทางศาสนา  วัฒนธรรม  รองรับการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัด  และนานาชาติ 
(กลางทาง) 

10)  เพ่ิมประสิทธิภาพบริการของรัฐเอกชนและบริการสาธารณะให๎มีมาตรฐาน  พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ 
รองรับการพัฒนาเป็นเมืองการค๎า  การลงทุน  และการทํองเที่ยว (กลางทาง) 

11) สร๎างแบรนด์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพไปยังกลุํมประเทศอาเซียนและ 
ประเทศมุสลิม  และตลาดใหมํที่แขํงขันได๎ (ปลายทาง) 

12) สร๎างและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อกระจายผลผลิตการเกษตรพร๎อมเพ่ิมโอกาสทางการตลาด  การ 
ค๎า  ตลาดการบริการ  ตลาดการทํองเที่ยวสูํทั่วโลกด๎วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย (ปลายทาง) 
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13) เชื่อมโยงตลาดการค๎าอาหารสด  อาหารแชํเข็ง  อาหารแปรรูป  เชื่อมโยงการค๎าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
ชายแดนใต๎  กลุํมจังหวัด  ประเทศ  และนานาชาติ (ปลายทาง) 

14) สร๎างสรรค์กิจกรรมทางการค๎า  การบริการ  การลงทุน  กระตุ๎นบรรยากาศทางเศรษฐกิจในจังหวัดให๎ 
คึกคัก (ปลายทาง) 

15) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของตลาดทํองเที่ยว  เปิดตลาดใหมํ  รักษาตลาดเดิม  เพ่ิมตลาดมุสลิมรับการ 
ขยายตัวของการทํองเที่ยวกลุํมมุสลิมจากอาเซียนและนานาชาติ (ปลายทาง) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
   (น้ าหนักร้อยละ 30) 
1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดปัตตานีมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  ปัญหาทางสิ่งแวดล๎อมลดลง 
 2)  ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎นําอยูํ  ภูมิปัญญาเกิดคุณคํา  มูลคําเพ่ิมและเป็นแหลํง 
      สร๎างงาน  สร๎างรายได๎ 
 3)  หมูํบ๎านมีความเข๎มแข็ง  มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
 4)  ประชาชน  มีคุณภาพ  มีองค์ความรู๎  มีสุขภาพดี  มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 
2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านสังคม  และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  สามารถจัดล าดับความ 
ส าคัญของกลยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา  (Value  Chain)  กังนี้ 

1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ปุาต๎นน้ า  และพัฒนาแหลํงทรัพยากรรองรับการเกษตร 
การทํองเที่ยว  อุตสาหกรรมฮาลาลและอาหารฮาลาล (ต๎นทาง) 

2) สํงเสริมความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร๎างเกราะปูองกันภัยคุกคามและสร๎างความเข๎มแข็ง 
ให๎กับครอบครัวโดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน (ต๎นทาง) 

3) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางคุณธรรม  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และสร๎างคุณคํา  มูลคํา 
เพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม  (ต๎นทาง) 

4) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์ที่ยั่งยืน  โดยให๎ชุมชนเป็นฐานในการ 
พัฒนา  อนุรักษ์  และจัดการให๎เกิดประโยชน์  (กลางทาง) 

5) สร๎างมาตรการรองรับปัญหาธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงโลกร๎อน  ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติตํอ 
จังหวัดอยํางยั่งยืน (กลางทาง) 

6) สร๎างเสริมสุขภาพประชาชน  พัฒนาทั่วทุกชุมชน  หมูํบ๎านให๎เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีสํวนรํวม 
พร๎อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง  และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 

7) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนและโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
รักษาอัตลักษณ์ท่ีดีงาม  พร๎อมเปิดสูํประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 

8) สร๎างชุมชนเข๎มแข็งโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแหํงรัฐ  ยึดหลักเข๎าใจ เข๎าถึง 
และพัฒนา (กลางทาง) 

9) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สูํพ้ืนที่แหํงการเรียนรู๎ที่ประชาชน 
ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

10) สร๎างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมูํบ๎าน ชุมชนที่ยั่งยืนด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข๎มแข็ง (ปลายทาง) 
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11) สํงเสริมการสร๎างงาน  อาชีพ  รายได๎  จากทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาอยํางรู๎คุณคํา  และการ 
รักษาให๎ยั่งยืน (ปลายทาง) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความม่ันคง  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่ 
นานาชาติ (น้ าหนักร้อยละ 30) 

1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ประชาชนมีความปลอดภัย  สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขและมีความเชื่อมั่นตํอรัฐ 
 2)  ระบบการคมนาคมขนสํงและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ของประชาชน 
 3)  ระบบบริหารและบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง  ทันสมัย  จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี 
      สารสนเทศทันสมัย (Smart  Province) 
 

2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านความม่ันคงและโครงสร๎างพ้ืนฐาน  สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลยุทธ์แลก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (Value  Chain)  ดังนี้ 

1) เสริมสร๎างศักยภาพหมูํบ๎านในการจัดการตนเองให๎มีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบร๎อย(ต๎นทาง) 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามตํอประชาชนและความมั่นคงของ 

จังหวัดด๎วยการท างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร 
(กลางทาง) 

3) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก  ทางราง 
ทางน้ า ทางอากาศ ให๎มีความปลอดภัย  มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุํมจังหวัดประเทศอาเซียน  
และนานาชาติ (กลางทาง) 

4) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด๎วยกลไกลการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐเน๎น 
ภารกิจรํวม  พื้นที่เป็นฐาน  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

5) ปรับสภาพแวดล๎อมเมือง  สร๎างภูมิทัศน์ใหมํ  ให๎มีความเป็นอารยสถาปัตย์  เป็นเมืองสะอาด เป็น 
ระบบพร๎อมต๎อนรับแขกบ๎านแขกเมืองด๎วยความประทับใจ (กลางทาง) 

6) ยกระดับการบริการประชาชนให๎มีความทันสมัย  เป็นสากล  และรองรับการเติบโตของเมืองสูํนานา 
ชาติ (ปลายทาง) 

7) เตรียมพร๎อมเมืองสูํสังคมดิจิทัลและพัฒนาสูํเมืองแหํงความทันสมัยด๎วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 “พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  สร้างสังคมสันติสุข  ภายในเศรษฐกิจที่ม่ังคั่งและยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  (พ.ศ. 2561-2564) 
-  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริม  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และการสร๎างงานสร๎างอาชีพ 
   ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนอาชีพด๎านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวทางการเกษตรทฤษฎี 
   ใหมํสูํนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
 กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการตลาด  การค๎า  การลงทุน  และจัดให๎มีตลาดกลางจ าหนํายสินค๎าท๎องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม  สนับสนุนผู๎ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
   และการตลาดของสินค๎า OTOP 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูํการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริม  สนับสนุน  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร๎างมูลคําทาง 
   เศรษฐกิจ 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 กลยุทธ์ที่ 1 กํอสร๎าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
   ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และทําเทียบเรือ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรและการขนสํง 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดให๎มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 4 กํอสร๎าง  ปรับปรุงแหลํงน้ าอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1 คุ๎มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  อยํางยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีจิตส านึกในการรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   พลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง 
 กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ที่สอดคล๎องตามความต๎องการของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  ศาสนสถานให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม  สนับสนุนการใช๎สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีตํางๆ  ศิลปะ  จารีตประเพณี 
   วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬา  การทํองเที่ยว  สันทนาการ 
 กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความเข๎มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 กลยุทธ์ที่ 8 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัวและสังคมคนดีมีคุณธรรม 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุํงหมาย 
ความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า  ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ์ของท๎องถิ่นในอนาคต 
อยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิด 
ขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
  

  “พัฒนาคน  สังคมดี  มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน” 
 
 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง 
องค์กรตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 6 ด๎าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
1.1)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให๎มีคุณภาพได๎ 
        มาตรฐานเพ่ือก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
1.2)  อนุรักษ์  สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
1.3)  สํงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

2) พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1)  สํงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร 
2.2)  สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางเป็นระบบและครบ 
        วงจร 
2.3)  สํงเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูส๎ูงอายุ  และผู๎ด๎อยโอกาส 

3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.1)  งานกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐานและคมนาคมขนสํง 
3.2)  งานพัฒนาระบบไฟฟูา  การจราจรและการประปา 
3.3)  การผังเมืองและการพัฒนาการใช๎ที่ดิน    

4) พัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1)  สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกํประชาชนและกลุํม 
        ผู๎ด๎อยโอกาส 
4.2)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดตั้งกลุํมอาชีพในชุมชน 
4.3)  สํงเสริมการทํองเที่ยว 

5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1)  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ตลอดจนพนังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
5.2)  สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพจัดการขยะ  น้ าเสียในชุมชนแบบมีสํวนรํวมอยําง 
        ครบวงจร 

6) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1)  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท๎องถิ่น 
6.2)  สํงเสริม  การมีสํวนรํวมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
6.3)  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให๎มีประสิทธิภาพ   
6.4)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
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 2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  สร๎างคนให๎มีคุณภาพ  รอบรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
  2)  ท๎องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายของตนเอง 
  3)  ประชาชนมีสุขภาวะและมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
  4)  มีโครงขํายเส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน 
  5)  การกระจายรายได๎ทั่วถึงเป็นธรรม 
  6)  ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจร 
  7)  การให๎บริการมีประสิทธิภาพชุมชนเข๎มแข็ง 
 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1)  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรมตลอดจน  รอบรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 
       โลกาภิวัตน ์
  2)  ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข๎าถึงบริการสวัสดิการสังคม  มีสุขภาวะและมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
  3)  สร๎างเมืองให๎นําอยูํ  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในทุกๆ ด๎านให๎เกิดผลการ 
       พัฒนาที่ยั่งยืน 
  4)  ความพึงพอใจของประชาชนที่ได๎รับการฝึกอาชีพ  สร๎างรายได๎ 
  5)  จ านวนของประชากรที่สนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล๎อม 
  6)  ความพึงพอใจของประชาชนตํอผลการด าเนินงาน 
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ 
  2)  การเสริมสร๎างสุขภาวะคนไทยให๎มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  เน๎นการพัฒนาระบบ 
       สุขภาพอยํางครบวงจร 

3) เสริมสร๎างเยาชน  ประชาชนเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  จัดการแขํงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะสูํนักกีฬา 
มืออาชีพ 

4) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
5) สร๎างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  บูรณาการกระบวนการผลิต  เน๎นการผลิตเพ่ือการ 

บริโภคอยํางพอเพียงภายในชุมชน  สนับสนุนให๎ชุมชนมีการรวมกลุํมในรูปสหกรณ์  กลุํม
อาชีพ 

6) การเสริมสร๎างศักยภาพของชุมชนในการรํวมกัน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  ใช๎ประโยชน์และ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

7) เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
8) พัฒนาศักยภาพ  บทบาท  และภารกิจของหนํวยงาน 
9) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหนํวยงาน 
10) สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
 



143 
 
 2.6  กลยุทธ์ 
  1)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพ่ือ 
       ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
  2)  อนุรักษ์  สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  3)  สํงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  4)  สํงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร 
  5)  สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางเป็นระบบและครบวงจร 
  6)  สํงเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส 
  7)  งานกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  โครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสํง 
  8)  งานพัฒนาระบบไฟฟูา  การจราจรและการประปา 
  9)  การผังเมืองและการพัฒนาการใช๎ที่ดิน 
  10) สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกํประชาชนและกลุํมผู๎ด๎อย 
        โอกาส 

11)  สํงเสริม  สนับสนุน  การจัดตั้งกลุํมอาชีพในชุมชน 
12) สํงเสริมการทํองเที่ยว 
13) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ตลอดจนพนังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
14) สนับสนุน  และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะน้ าเสียในชุมชนแบบมีสํวนรํวมอยําง 

ครบวงจร 
15) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท๎องถิ่น 
16) สํงเสริม  สนับสนุนการมีสํวนรํวมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
17) พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลังให๎มีประสิทธิภาพ 
18) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
19) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร๎อย 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง  โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
  5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 
  
 
 
 
 
 



144 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคต  ด๎วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร   ได๎แกํ   สภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ   ด๎านสังคม   ด๎านการเมืองการปกครอง   และด๎านทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ผลปรากฏดังนี้ 
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  จุดแข็ง  (Strength) 

1. ศักยภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นที่ราบลุํมและติดชายฝั่งทะเล 
2. มีแมํน้ าสายบุรีไหลผํานตัวเมืองลงสูํปากน้ าสายบุรี 
3. มีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติโดดเดํนและสวยงาม คือ หาดวาสุกรีและภูเขาสลินดงบายู 
4. เป็นแหลํงโบราณสถาน  มีมัสยิดเกําและวังเจ๎าเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักมาช๎านาน 
5. การคมนาคมสะดวก  ครบถ๎วน  มีถนนหลายสายตัดผําน 
6. มีขนมธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีที่หลากหลาย 
7. มีผลิตภัณฑ์  OTOP  หนึ่งชุมชน  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต๎องการของตลาด 

คือ  น้ าบูดู  ปลาหมึกแห๎ง  ข๎าวเกรียบ  และลูกหยี 
8. เป็นจุดศูนย์กลางการซื้อขายอาหารทะเล 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 
1. ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
2. ประชาชนมีรายได๎คํอนข๎างต่ า  วํางงาน  และไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ๎าน 
3. ประชาชนขาดความรู๎ในการน าวัสดุทางธรรมชาติประดิษฐ์ให๎เกิดมูลคํา 
4. ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการรวมกลุํมอาชีพตํางๆ  และขาดการบูรณาการความรํวมมือ 

ระหวํางชุมชน 
5. การรวมกลุํมในลักษณะประชาคมไมํเข๎มแข็ง 
6. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เชํน   

ชายหาดวาสุกรี  แมํน้ า  ล าคลอง 
7. การอพยพย๎ายถิ่นของประชาชน 
8. นักลงทุนจากภายนอกไมํกล๎าเข๎ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
9. เหตุการณ์ความไมํสงบท าให๎การทํองเที่ยวซบเซา 

 
โอกาส  (Opportunity) 
1. การสร๎างงานและเพ่ิมโอกาสการจ๎างงานรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
2. สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํผลผลิต 
3. สินค๎า  OTOP  ที่ต๎องการของตลาด 
4. สถานการณ์ความไมํสงบสํงผลให๎มีการจ๎างงานเพ่ิมข้ึน การปลูกผัก/การเลี้ยงสัตว์ 
5. โครงการกองทุนหมูํบ๎านและโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน (SML) 

ครอบคลุมทุกชุมชน 
6. ชํองทางที่จะได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและความชํวยเหลือจากราชการสํวนกลางสูง 
7. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ข้อจ ากัด  (Threat) 
1. ภาพลักษณ์ความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด  ไมํสามารถสนองตอบปัญหาความต๎องการของ 

ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
3. ขาดตลาดกลางรองรับผลิตภัณฑ์ 
4. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาล 
5. การพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
6. ขาดความตํอเนื่องของนโยบายของผู๎บริหารเทศบาล 

 

เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ด าเนินการจัดประชาคมท๎องถิ่น  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2559 
และสามารถสรุปแนวทางปัญหาความต๎องการที่ประชาคมท๎องถิ่นเสนอมา  สามารถสรุปแนวทางปัญหาความ 
ต๎องการที่ประชาชนท๎องถิ่นเสนอมาตามล าดับความส าคัญ ได๎ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
1.1  การสร๎าง  ขยายถนน  และการซํอมแซมถนน 
1.2  ระบบไฟฟูา  ต๎องการขยายไฟฟูา  และเพ่ิมโคมไฟแสงสวํางตามถนนภายในชุมชน 
1.3  การใช๎น้ า  ต๎องการให๎ขุดน้ าบาดานใช๎แทนน้ าประปา   ในการลดน้ าต๎นไม๎ภายในโรงเรียน 
1.4  คูระบายน้ า  ต๎องการให๎ท าความสะอาด  เปลี่ยนฝาคูระบายน้ า 
1.5  การจราจรภายในชุมชนติดชัด  ไมํเป็นระเบียบเนื่องจากการจอดรถหน๎าตลาดและตามท 
       ทางเดินห๎ามขายของบนทางเดิน 
 

2. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่ 
2.1  สมาชิกในชุมชนไมํมีอาชีพรองรับ 
2.2  การจัดวางจ าหนํายสินค๎าในตลาดไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

 

3. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  ได้แก่ 
3.1  ปัญหายาเสพติด 
3.2  ปัญหาการลักทรัพย์ 
3.3  ปัญหาลานกีฬา 
3.4  ปัญหาสุนัขจรจัด 

 

4. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
4.1 ปัญหาพื้นที่รอบสระน้ าแก๎มลิงชุมชนหวายขมพ้ืนที่ผิวไมํเรียบ 
4.2  

 
การสรุปสถานการณ์พัฒนา  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

 เทศบาลเมืองตะลุบันได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหา 
และความต๎องการของประชาชน  โดยเทศบาลได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 
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(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
      ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1. เส้นทางคมนาคม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน   ได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล 

เมืองตะลุบัน  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์รํวมกัน  ซึ่งผลการด าเนินงานไมํเป็นไปตาม 
เปูาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงานสามารถท าได๎ไมํครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เนือ่งจากมีโครงการจ านวนหลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญํ  เทศบาลเมืองตะลุบันมีงบประมาณไมํเพียงพอ 
มีความจ าเป็นต๎องขอรับการสนับสนุนจากสํวนกลาง   
   ในพ้ืนที่เทศบาลสํวนใหญํจะเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ร๎อยละ 60  ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ร๎อยละ 20  และถนนหินคลุก  ร๎อยละ 10  ในปี 2560  เทศบาลได๎ส ารวจพื้นที่ท่ีควรจะ
ขยายถนนในชุมขนที่มีประชาชนอาศัยอยูํ  และคูระบายน้ าเพ่ือให๎ระบบการไหลของน้ าไมํทํวมขัง 

2. การไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่เทศบาลสํวนใหญํจะมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 100  เปอร์เซ็นต์   

ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ 
ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือประสานความรํวมมือในหลายๆ ฝุาย  เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการ 
ที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้เทศบาลได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว   

3. การประปา 
ในพ้ืนที่เทศบาลมีการใช๎น้ าประปาไมํครบทุกพ้ืนที่  เนื่องจากบางพ้ืนที่การประปา 

สํวนภูมิภาคไมํสามารถเข๎าถึงได๎  พ้ืนที่ที่ไมํมีน้ าประปาใช๎จะใช๎น้ าบํอ  หรือบาดาน  ในการใช๎อุปโภค บริโภค 
 

(2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร๎างระบบ 

เศรษฐกิจและการแก๎ไขปัญหาความยากจนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยให๎ชุมชน ประชาชน
รวมกลุํมด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุํมพัฒนาตํางๆ  โดยเทศบาลเมืองตะลุบันให๎การสนับสนุนด๎านงบ 
ประมาณ  อุปกรณ์และบุคลากรในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพ  สํงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน   

 
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม 

เทศบาลเมืองตะลุบัน   เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท   ไมํคํอยมีปัญหาด๎านการพัฒนาสังคม 
การด าเนินกิจกรรมด๎านสาธารณสุขจะมํุงเน๎นในการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์   และพัฒนาให๎มีสภาพคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน  ไมํเสียสมดุลรวมถึงการสํงเสริมด๎านสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎พิการ 
ผู๎ติดเชื่อเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน   
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(4) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ไมํคํอยมีปัญหาด๎านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การด าเนินกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมุํงเน๎นในการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ 
พัฒนาให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดีไมํเสียสมดุลทางธรรมชาติ  มีการจัดการสํงเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามธรรมชาติ  เพื่อให๎พัฒนาบ๎านเมืองให๎นําอยูํนําอาศัย  ได๎ด าเนินการปรับปรุง 
สภาพแวดล๎อมและสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันเป็นโครงการตํอเนื่องตลอดมา  ผลการด าเนิน 
งานโครงการตํางๆ ที่ผํานมาท าให๎สภาพแวดล๎อมภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีสภาพที่สะอาดเรียบร๎อย เป็น 
ระเบียบอยูํในระดับที่นําพอใจ   
 

(5) ด้านการเมือง  การบริหาร 
เทศบาลเมืองตะลุบัน  ให๎ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรการจัด 

องค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  มีนโยบายการให๎บริการประชาชนในการรับทราบข๎อมูลขําวสาร 
ด๎านการมีสํวนรํวม   ลดขั้นตอนการท างานและด าเนินงานด๎านความโปรํงใส   มีการบูรณาการระหวํางหนํวยงาน 
สนับสนุนระบบการมีสํวนรํวมในการปกครองระบบประชาธิปไตย  พัฒนาระบบงบประมาณ  การคลังขององค์กร 
จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช๎ส านักงาน  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให๎เอ้ือ 
อ านวยตํอการบริการประชาชน   
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลเมืองตะลุบันด๎วยเทคนิค SWOT  Analysis 

1. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. องค์กรมีความพร๎อมในการด าเนินงานด๎าน 
    การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ 
    อปท. ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
    ให๎ความส าคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให๎เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด๎านการศึกษายังไมํเพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ 
    การสอนและวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู๎ปกครองยังมีคํานิยมสํงบุตรหลานเข๎าโรงเรียนที่มี 
    ชื่อเสียง 
4. ขาดความตํอเนื่องในการสํงเสริมการสืบทอด 
    วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันสํงผลตํอการศึกษาของ 
    เยาวชน 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการบริหาร 
    งานด๎านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพด๎านตํางๆ 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให๎ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแกํการท าการเกษตร 
4. การคมนาคมขนสํงสะดวก 

1. คําครองชีพสูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหมํราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  แตํต๎นทุนการ 
    ผลิตสูง 
4. การใช๎สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุํมของเกษตรกร  การมีสํวนรํวมของ 
    ชุมชนเป็นลักษณะตํางคนตํางท า 

 
3. ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีแบบประมาณในการด าเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. 
    ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. การกีฬา 
    - รัฐสํงเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
2. ยาเสพติด 
    - รัฐบาลให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    - มีแหลํงบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    - นโยบายและกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - ในต าบลมีสายตรวจต าบล  และ อปพร. คอยดูแล 
      ความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข 
    - มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จ านวน 1 แหํง 
    - มีศูนย์สํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลจ านวน 2 แหํง 
    - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนทั้ง 20 ชุมชน 
    - ประชาชนให๎ความส าคัญด๎านสาธารณสุขมากข้ึน 

1. การกีฬา 
    - ขาดผู๎มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านในการให๎ 
      ค าแนะน าอยํางถูกวิธี 
2. ยาเสพติด 
    - มีการลักลอบการผลิต  จ าหนําย 
    - ความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    - ความเจริญทางวัตถุ/คํานิยมในสังคมปัจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    - ขาดโอกาสเข๎าถึงบริการ 
    - ไมํรู๎สิทธิของตัวเองในการขอรับความชํวยเหลือ 
    - จ านวนผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการที่เพ่ิมขึ้นในสังคม 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - เจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอดูแลไมํท่ัวถึง 
5. สาธารณสุข 
    - โรคติดตํอตามฤดูกาล 
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4. ด้านบริการสาธารณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมํเพียงพอตํอความ 
    ต๎องการของประชาชน 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
 

1. ถนนในต าบลยังไมํได๎รับการพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน 
2. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไมํปฏิบัติตามกฎหมาย 
    จราจร     

 
5. ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. 
    ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
2. เป็นพื้นที่ราบลุํม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

1. แมํน้ าล าคลองมีวัชพืชและเนําเสียบํอยครั้ง 
2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม     

 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคสํวน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องมีจ านวนมากและมีการ 
    ปรับเปลี่ยนบํอยครั้ง ท าให๎การปฏิบัติงานยุํงยากข้ึน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
2. เป็นพื้นที่ราบลุํม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข๎าใจในการท างานของภาค 
    ราชการ  และยังไมํให๎ความรํวมมือด๎านการมีสํวน 
    รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ยท.01 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2     ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง   ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร๎าง 
        ในการแขํงขัน     ศักยภาพคน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์ที่ 5     ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความ  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบ 
   เสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม    บริหารจดัการภาครัฐ 
 
 

แผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เศรษฐกิจ   การเสริมสร๎างและพัฒนา  การสร๎างความเป็นธรรมลด  การสร๎างความเข๎มแข็งทาง   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ฉบับท่ี 12  ศักยภาพทุนมนุษย ์   ลดความเลื่อมล้ าในสังคม  เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยนื  เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ที่ 7    ยุทธศาสตร์ที่ 8 
   ความมั่นคง   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ  วิทยาศาสตร์ เทคโยโฃยี 
       ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบโลจสิติกส์    วิจัย และนวัตกรรม 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 9   ยุทธศาสตร์ที่ 10 
   การพัฒนาภูมภิาค  เมือง    การตํางประเทศ  ประเทศเพื่อนบา๎น 

และพื้นที่เศรษฐกจิ   และภมูิภาค 
 
 

ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลุ่มจังหวัด  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว  สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุนโครงขํายคมนาคม  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม   และระบบโลจิสติกสเ์พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 

 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  จังหวัด   สํงเสริมและพัฒนาแหลํงผลติผล  สร๎างมลูคําเพิ่มและขยายชํองทาง  สร๎างความมั่นคงในการด ารง  พัฒนาชุมชน และท๎องถิ่นให๎ 
   ทาการเกษตรใหม๎ีคณุภาพ   การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ  ชีวิตของประชาชนสังคมและ  นําอยูํ เป็นแหลํงสร๎างงาน 

มาตรฐานการสํงออก   สินค๎าแปรรูปจากการเกษตร   สร๎างความเชื่อมั่นที่มีตํอรัฐ  สร๎างรายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  การพัฒนาด๎านทรัพยากร   การพัฒนาด๎านสังคม 
ของ อปท.  และคณุภาพชีวิตที่ด ี  และบริการสาธารณะ   ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   และความมั่นคง 
ในเขตจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5       ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา  การพัฒนาด๎านการ   การพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบ        การพัฒนาการ  การพัฒนาระบบ       การพัฒนา 
   อปท.   ศึกษา ศาสนา   สุขภาพและสํงเสรมิ  สาธารณูปโภค  สํงเสริมเศรษฐกิจ        บริหารจดัการ ทรัพยากร      การบริหาร 
   วัฒนธรรม และ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสาธารณูปการ  และแหลํงทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ       จัดการ 
   นันทนาการ  และสังคมสงเคราะห์       และสิ่งแวดล๎อม       บ๎านเมืองที่ดี 
 
 

 
เป้าประสงค์  1. สรา๎งคนให๎มี        2. ท๎องถิ่นมี  3. ประชาชนม ี        4. มีโครงขําย  5. การกระจาย       6. ชุมชนบริหาร     7. การให๎ 
   คุณภาพ รอบรู๎       เอกลักษณ์ที่  สุขภาวะและ        เส๎นทาง  รายได๎ทั่วถึง      จัดการทรัพยากรฯ     บริการม ี
   เทําทันการ       หลากหลาย  มีภูมิคุ๎มกันที่ดี        คมนาคม  เป็นธรรม       แบบครบวงจร     ประสิทธิภาพ 
   เปลี่ยนแปลง       ของตนเอง           ที่ได๎มาตรฐาน          ชุมชนเข๎มแข็ง  
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ ์   1. สํงเสริม สนับสนุน          2. อนุรักษ์ สืบสาน        3. สํงเสริม   4. สํงเสริม สนับสนุน      5. สํงเสริม          6. งานกํอสร๎าง    
   การจัดการศึกษาท้ังใน      ท านุบ ารุงศาสนา         สนับสนุนและ   การปูองกันและแก๎ไข      พัฒนาคุณภาพ         ปรับปรุงบ ารุงรักษา  
   ระบบและนอกระบบให๎      ศิลปวัฒนธรรมและ        พัฒนาระบบ  ปัญหายาเสพติดอยําง     ชีวิตเด็ก เยาวชน          โครงสร๎างพื้นฐาน  
   มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพื่อ      ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        สุขภาพแบบ              เป็นระบบและครบวงจร      สตรี           ทางเศรษฐกิจและ  
   ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน           ครบวงจร                การคมนาคมขนสํง 
 
 
   7. การผังเมือง          8. สํงเสริม สนับสนุน                9. สํงเสริม  10. สํงเสริม  11. อนุรักษ์ธรรมชาติ 12. สนับสนุนและ   
   และการพัฒนา          การประกอบอาชีพท่ี                สนับสนุนการ  การทํองเท่ียว  และสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาประสิทธิภาพ   
   การใช๎ท่ีดิน          เหมาะสมตามศักยภาพ                จัดต้ังกลุํม     ตลอดจนพลังงาน  การจัดการขยะน้ าเสีย 
              แกํประชาชนและกลุํม                อาชีพใน      ทดแทนและการ  ในชุมชนแบบมีสํวน 
              ผู๎ด๎อยโอกาส                     ชุมชน      อนุรักษ์พลังงาน  รํวมอยํางครบวงจร 
 
 
   
   13. สํงเสริม สนับสนุน         14. พัฒนาขีดความ  15. การปูองกัน  16. งานพัฒนา  17. พัฒนาขีด 
   การมีสํวนรํวมของ          สามารถการบริการ  และบรรเทา  ระบบไฟฟูา  ความสามารถ 
   ราษฎรในกระบวนการ         จัดการ การเงิน การ  สาธารณภัย  การจราจรและ  ของบุคลากร 
   พัฒนาท๎องถิ่น          คลังให๎มีประสิทธิภาพ     การประปา  ท๎องถิ่น 
 
 
 
แผนงาน   1. การศึกษา    2. การศาสนา        3. สาธารณสุข            4. สังคม         5. สร๎างความ           6. เคหะและ           7. บริหารงานท่ัวไป      8. การรักษา 
        วัฒนธรรมและ              สงเคราะห์         เข๎มแข็งของ           ชุมชน          ความสงบ 
        นันทนาการ             ชุมชน            ภายใน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 

 
ผลผลิต/  1. โครงการพัฒนา  2. โครงการพัฒนา  3. พัฒนาแหลํง               4. โครงการจัดการ        5. โครงการจัดการ       6. โครงการปูองกัน 

โครงการ  การจัดการศึกษา  ศักยภาพครูและ  เรียนรู๎หลักสูตร          ศึกษาท้ังในระบบ         แขํงขันกีฬาของ        รักษา  ฟื้นฟู  สํงเสริม 
   ของโรงเรียนในสังกัด  บุคลากรทางการ  และกระบวนการ          และนอกระบบ         ประชาชนและ          สุขภาพประชาชนให๎ 
   ให๎มีคุณภาพได๎  ศึกษา   เรียนการสอนท่ี           ให๎มีคุณภาพ           เยาวชนในท๎องถิ่น         มีสุขภาพกายและ 
   มาตรฐานเพื่อก๎าวสูํ     เน๎นผู๎เรียน                 สุขภาพใจท่ีดี 
   ประชาคมอาเซียน 
 
   7. โครงการปูองกัน  8. โครงการสํงเสริม  9. โครงการสํงเสริม  10.โครงการ           11.โครงการกํอสร๎าง  12.โครงการ 
   และแก๎ไขปัญหา  กีฬาและนันทนาการ  คุณภาพชีวิตเด็ก  สงเคราะห์             ปรับปรุงถนน  คู  กํอสร๎างสะพาน 
   ยาเสพติดอยําง     เยาวชน  สตรี  ผู๎สูง  ชํวยเหลือราษฎร            ระบายน้ า ในเขต  ให๎ได๎มาตรฐาน 
   เป็นระบบ      อายุและผู๎ด๎อยโอกาส  ในชุมชน             เทศบาล 
 
   13.โครงการขยาย  14.โครงการวาง  15.โครงการสํงเสริม  16.โครงการสํงเสริม  17.โครงการ  18.โครงการ 
   เขตไฟฟูาสาธารณะ  และปรับปรุงผังเมือง/ อาชีพแกํประชาชน  สนับสนุนกลุํมอาชีพ  สํงเสริมการ  แขํงขันกีฬา 
      ชุมชนและการวางผัง  และผู๎ด๎อยโอกาส  ตํางๆ ในชุมชน  ทํองเท่ียว   ตกปลาสายบุรี 
      ชุมชน 
 
   19.โครงการแขํงขัน  20.โครงการพื้นท่ี  21.โครงการเสริมสร๎าง 22.โครงการน้ าหมัก  23.โครงการเมือง  24.โครงการรณรงค์ 
   กีฬาตกปลาชายฝั่ง  สีเขียว   ศักยภาพของชุมชนใน ชีวภาพ   สวยด๎วยมือเรา  รักษาความสะอาด 
         การบริหารจัดการ        และจัดระเบียบแผง 
                  จ าหนํายสินค๎า 
 
   25.โครงการอบรม  26.โครงการอบรม  27.โครงการประชุมประชาคม  28.โครงการเพิ่ม 
   เพิ่มประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ  เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ  ประสิทธิภาพ 
   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ประชาชนในการจัดท าแผน  งานปูองกันฯ 
         พัฒนาเทศบาล 
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 แบบ ยท.02 
 3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 
วิสัยทัศน์    “มุ่งพัฒนาคน  สังคม  เพ่ือคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคงอย่างย่ังยืน” 
 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5       ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   การพัฒนาด๎านการ   การพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบ        การพัฒนาการ  การพัฒนาระบบ       การพัฒนา 
      ศึกษา ศาสนา   สุขภาพและสํงเสรมิ  สาธารณูปโภค  สํงเสริมเศรษฐกิจ        บริหารจดัการ ทรัพยากร      การบริหาร 
   วัฒนธรรม และ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสาธารณูปการ  และแหลํงทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ       จัดการ 
   นันทนาการ  และสังคมสงเคราะห์       และสิ่งแวดล๎อม       บ๎านเมืองที่ดี 
 
 

เป้าประสงค์  1. สรา๎งคนให๎มี        2. ท๎องถิ่นมี  3. ประชาชนม ี        4. มีโครงขําย  5. การกระจาย       6. ชุมชนบริหาร     7. การให๎ 
   คุณภาพ รอบรู๎       เอกลักษณ์ที่  สุขภาวะและ        เส๎นทาง  รายได๎ทั่วถึง      จัดการทรัพยากรฯ     บริการม ี
   เทําทันการ       หลากหลาย  มีภูมิคุ๎มกันที่ดี        คมนาคม  เป็นธรรม       แบบครบวงจร     ประสิทธิภาพ 
   เปลี่ยนแปลง       ของตนเอง           ที่ได๎มาตรฐาน          ชุมชนเข๎มแข็ง  
 
 
ค่าเป้าหมาย  1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํสังคม  1. สรา๎งความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน   1. เปิดโอกาสให๎ประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวม 
   แหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎    บูรณาการกระบวนการผลติ เน๎นการผลิต  ในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
   2. การเสรมิสร๎างสุขภาวะคนไทยให๎มีสุขภาพ  เพื่อการบริโภคอยํางพอเพียงภายในชุมชน  2. พัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจ 
   แข็งแรงท้ังกายและใจ เน๎นการพฒันาระบบ  สนับสนุนให๎ชุมชนมีการรวมกลุํมในรูปสหกรณ์  ของหนํวยงาน 
   สุขภาพอยํางครบวงจร    กลุํมอาชีพ     3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใน 
   3. เสริมสร๎างเยาวชน ประชาชนเลํนกีฬาเพื่อ  2. การเสรมิสร๎างศักยภาพของชุมชนในการ  หนํวยงาน 
   สุขภาพ จัดการแขํงขันเพื่อเพ่ิมทักษะสูํนักก๏ฬา  รํวมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช๎ประโยชน์  4. สํงเสริมให๎ประชาชนมสีํวนรํวมใน 
   มืออาชีพ      และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  กระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
   4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map)  (ตํอ) 
 
 

กลยุทธ ์   1. สํงเสริม สนับสนุน          2. อนุรักษ์ สืบสาน        3. สํงเสริม   4. สํงเสริม สนับสนุน      5. สํงเสริม            6. งานกํอสร๎าง    
   การจัดการศึกษาท้ังใน      ท านุบ ารุงศาสนา         สนับสนุนและ   การปูองกันและแก๎ไข      พัฒนาคุณภาพ           ปรับปรุงบ ารุงรักษา  
   ระบบและนอกระบบให๎      ศิลปวัฒนธรรมและ        พัฒนาระบบ  ปัญหายาเสพติดอยําง     ชีวิตเด็ก เยาวชน            โครงสร๎างพื้นฐาน  
   มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพื่อ      ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        สุขภาพแบบ              เป็นระบบและครบวงจร      สตรี             ทางเศรษฐกิจและ  
   ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน           ครบวงจร                  การคมนาคมขนสํง 
 
 
   7. การผังเมือง          8. สํงเสริม สนับสนุน                9. สํงเสริม  10. สํงเสริม  11. อนุรักษ์ธรรมชาติ 12. สนับสนุน   
   และการพัฒนา          การประกอบอาชีพท่ี                สนับสนุนการ  การทํองเท่ียว  และสิ่งแวดล๎อมการ  และพัฒนา   
   การใช๎ท่ีดิน          เหมาะสมตามศักยภาพ                จัดต้ังกลุํม  ตลอดจนพลังงาน  จัดการขยะน้ าเสียใน  ประสิทธิภาพ 
              แกํประชาชนและกลุํม                อาชีพใน   ทดแทนและการ  ชุมชนแบบมีสํวนรํวม   
              ผู๎ด๎อยโอกาส                     ชุมชน   อนุรักษพ์ลังงาน  อยํางครบวงจร 
 
   
   13. สํงเสริม สนับสนุน         14. พัฒนาขีดความ  15. การปูองกัน  16. งานพัฒนา  17. พัฒนาขีด 
   การมีสํวนรํวมของ          สามารถการบริการ  และบรรเทา  ระบบไฟฟูา  ความสามารถ 
   ราษฎรในกระบวนการ         จัดการ การเงิน การ  สาธารณภัย  การจราจรและ  ของบุคลากร 
   พัฒนาท๎องถิ่น          คลังให๎มีประสิทธิภาพ     การประปา  ท๎องถิ่น 
 

 
แผนงาน  1. การศึกษา    2. การศาสนา        3. สาธารณสุข            4. สังคม            5. สร๎างความ      6. เคหะและ           7. บริหารงาน             8. การรักษา 
        วัฒนธรรมและ              สงเคราะห์            เข๎มแข็งของ                    ชุมชน       ท่ัวไป             ความสงบ 
        นันทนาการ                ชุมชน                                         ภายใน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. สร๎างความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
สังคมและสร๎าง 
ความเชือ่มัน่ที่
มีตํอรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนา
ด๎าน
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

1. การพฒันา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

1. เสริมสร๎าง 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คํานิยม 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

54,195,000 43,435,000 43,435,000 43,435,000 43,435,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัการศึกษาทั้ง 
ในระบบและนอก
ระบบให๎มีคุณภาพได๎ 
มาตรฐานเพื่อก๎าวสูํ 
ประชาคมอาเซียน 
2. สํงเสรมิพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเดก็ 
เยาวชน สตร ี
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การประกอบอาชีพที่ 
เหมาะสมตามศักยภาพ 
แกํประชาชนและกลุํม 
ผู๎ด๎อยโอกาส 
4. สํงเสรมิ สนับสนุน 
จัดตั้งกุลมํอาชีพใน 
ชุมชน 
5. อนรุักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

236 
โครงการ 

กอง
การศกึษา 
กอง
สวัสดิการฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 

 

157 



แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. สร๎างความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
สังคมและสร๎าง 
ความเชือ่มัน่ที่
มี 
ตํอรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนา
ด๎าน
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

2. การพฒันา 
ระบบสุขภาพ
และสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
และสังคม 
สงเคราะห ์

1. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสุขภาพ
อนามัย 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

16,312,000 16,212,000 16,312,000 16,212,000 16,212,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเดก็ 
เยาวชน สตร ี
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ 
สุขภาพแบบครบวงจร 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การปูองกนัและแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติดอยําง 
เป็นระบบและครบ
วงจร 
 

82  
โครงการ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
กอง
สวัสดิการฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนา
ด๎าน 
โครงสร๎าง 
พื้นฐานและ 
บริการ
สาธารณะ 

3. พัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค
และ 
สาธารณูปการ  

1. มีโครงขําย 
เส๎นทาง
คมนาคม 
ที่ได๎มาตรฐาน 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

48,100,000 64,800,000 24,300,000 2,800,000 2,800,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. พัฒนาขีดความ 
สามารถการบริการ 
จัดการ การเงนิ การ 
คลังให๎มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาขีดความ 
สามารถของบุคลากร 
ท๎องถิ่น 
3. การผังเมอืงและ 
การพัฒนาการใชท๎ี่ดิน 
4. งานพัฒนาระบบ 
ไฟฟูาการจราจรและ 
การประปา 
5. อนรุักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมตลอด 
จนพลังงานทดแทน 
และการอนุรกัษ์ 
พลังงาน 
6. งานกอํสร๎างปรับ 
ปรุงบ ารุงรกัษาโครง 
สร๎างพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจและการ 
คมนาคมขนสํง 
7. สนับสนนุและ 
พัฒนาประสทิธิภาพ 
การจดัการขยะน้ าเสีย 
ในชุมชนแบบมีสํวน 
รํวมอยํางครบวงจร 

35  
โครงการ 

ส านักปลัดฯ 
กองชําง 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนา
ด๎าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดลอ๎ม 
อยํางย่ังยืน 

5. การพฒันา
ระบบ 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

1.กระจาย
รายได๎ทั่วถึง
และเป็น 
ธรรม 

จ านวน
กิจกรรมที่ 
ด าเนนิการ 

3,230,000 21,650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การมสีํวนรํวมของ 
ราษฎรในกระบวนการ 
พัฒนาทอ๎งถิน่ 
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมตาม 
ศักยภาพแกํประชาชน 
และกลุมํผู๎ดอ๎ยโอกาส 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัตั้งกลุํมอาชีพ 
ในชุมชน 
4. สํงเสรมิการ 
ทํองเที่ยว 
 

23 
โครงการ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองชําง 
ส านักปลัดฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนา
ด๎าน 
สังคมและ
ความ 
มั่นคง 

4. สํงเสรมิ
เศรษฐกิจ 
และพัฒนา
แหลํง 
ทํองเที่ยว 

1. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ๎มได ๎
รับการบริหาร
จัด 
การและใช๎
ประโยชน ์
อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

1,275,000 1,155,000 1,205,000 1,155,000 1,155,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ 
สุขภาพแบบครบ 
วงจร 
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การปูองกนัและแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติดอยําง 
เป็นระบบและครบ 
วงจร 

33 
โครงการ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนา
ด๎าน 
สังคมและ
ความ 
มั่นคง 

4. สํงเสรมิ
เศรษฐกิจ 
และพัฒนา
แหลํง 
ทํองเที่ยว 

1. พัฒนาขีด
ความสามารถ 
บุคลากร 
ประชาชนมี
สํวน 
รํวมใน
กระบวน 
การพัฒนา
ท๎องถิ่น 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

2,815,000 2,815,000 5,025,000 2,815,000 2,815,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การมสีํวนรํวมของ 
ราษฎรในกระบวนการ 
พัฒนาทอ๎งถิน่ 
2. พัฒนาขีดความ 
สามารถการบริการ 
จัดการการเงนิ  การ 
คลังให๎มีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัการศึกษาทั้ง 
ในระบบและนอก
ระบบให๎มีคุณภาพ 
ได๎มาตรฐานเพือ่ก๎าว 
สูํประชาคมอาเซียน 

32 
โครงการ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กอง
การศกึษา 
กอง
สวัสดิการฯ 
กองวชิาการ
และแผนงาน 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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86 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย 
มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท๎าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร๎าง 
เศรษฐกิจยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมอยํางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตร ยัง 
อยูํในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได๎ของประชาชน การแก๎ปัญหาด๎านความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการและการขยายโอกาสในการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีชํองวํางที่สามารถ 
พัฒนาตํอไปได ๎ มิติสิ่งแวดล๎อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมยังเป็นประเด็นส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน   และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความตํอเนื่องและความ
ยืดหยุํนในการตอบสนองความต๎องการในการแก๎ไขปัญหาของประชาชนได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมี 
สถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัย 
แรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก๎าว 
กระโดด ความท๎าทายใหมํๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎างของความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ทั้งด๎าน 
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอยํางซับซ๎อนจากการรวมกลุํมภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด๎านตํางๆ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกลําวจะกํอให๎ 
เกิดความท๎าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น ประเทศไทย 
จ าเป็นต๎องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด๎านตํางๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให๎เจริญกาวหน๎าอยํางม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 วิสัยทัศน์ประเทศคือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง  และมีคุณภาพ  สร๎างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม  สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และมีภาครัฐของ 
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม  โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประกอบด๎วย 

1) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขํงขัน  การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได๎ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
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4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ  คุณภาพสิ่งแวดล๎อม  และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 
 

การพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมํุงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนา 
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล๎อม   โดยประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์  ได๎แกํ  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด๎านการสร๎างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุล  และ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี 
ความสุข  เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกสาร อธิปไตย และมี
ความสงบ เรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี  และ
ระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 
ความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความม่ันคงท่ีมีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน 
อนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับสํวยนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํ 
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลตัวชี้วัด ประกอบด๎วย 
(1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร๎อมของกองทัพ หนํวยงานด๎าน 
ความมั่นคงและการมีสํวนรํวมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง 
(4) บทบาทและการยอมรับในด๎านความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวํางประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์กรรวม  

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง ประกอบด๎วย 5 ประเด็น  ได๎แกํ  
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร๎างความสงบเรียบร๎อยและสันติสุขให๎เกิดขึ้นกับประเทศชาติ

บ๎านเมือง โดย  (1) การพัฒนาและเสริมสร๎างคนในทุกภาคสํวนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา  (2) การพัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของ
ชาติ   (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกํประโยชน์ของประเทศชาติมากกวําประโยชน์สํวนตน และ (4) การพัฒนา
และเสริมสร๎างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่ส าคัญ 
 2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เพ่ือแก๎ไขปัญหาเดิมและปูองกันไมํให๎ปัญหา
ใหมํเกิดขึ้นโดย (1) การแก๎ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน  (2) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาที่
อาจอุบัติขึ้นใหมํ  (3) การสร๎างความปลอดภัยและความสันติสุขอยํางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎และ(4) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางบกและทางทะเล 
 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตํอความม่ันคงของชาติ เพื่อยก 
ระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎านความมั่นคง  โดย  (1) การพัฒนาระบบงานขําวกรอง 
แหงํชาติแบบบูรณาการอยํางมีประสิทธิภาพ  (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแหํงชาติ กองทัพและหนํวยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ให๎พร๎อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร๎อมแหํงชาติและการบริหารจัดการ 
ภยัคุกคามให๎มีประสิทธิภาพ 
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 4. การบูรณาความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใชํ 
ภาครัฐ เพ่ือสร๎างเสริมความสงบสุข สันติสุข  ความมั่นคงและความเจริญก๎าวหน๎า ให๎กับประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลกอยํางยั่งยืน  โดย (1) การเสริมสร๎างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ (2) การเสริม 
สร๎างและธ ารงไว๎ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การรํวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือน
บ๎าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช๎ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให๎กลไกส าคัญตํางๆ ท างานได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพ มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให๎ 
พร๎อมส าหรับการติดตามเฝูาระวัง แจ๎งเตือนปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์กรรวมอยํางเป็นรูปธรรม 
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให๎เอื้ออ านวยตํอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ และ (3) การพัฒนากลไกและ 
องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันมีเปูาหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได๎แกํ (1) “ตํอยอดอดีต” โดย 
มองกลับไปท่ีรากเหง๎าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให๎สอดรับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (2) “ปรับปัจจุบัน”  เพ่ือ 
ปูทางสูํอนาคต  ผํานการพัฒนาโครสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตํางๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง
โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต  และ (3)  “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต”  ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคน 
รุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ 
อนาคตบนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมท๎งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศ 
ไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับการ 
ยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได๎ใน 
คราวเดียวกันตัวชี้วัดประกอบด๎วย (1) รายได๎ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ 
การกระจายรายได๎  (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจุบันการผลิตและแรงงาน  (3) การลงทุนเพ่ือการ 
วิจัยและพัฒนา  และ (4) ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ   

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ประกอบด๎วย 5 ประเด็น  
ได๎แกํ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า  ให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคํา และ 
ความหลากหลายของสินค๎าเกษตร  ประกอบด๎วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  (2) เกษตรปลอดภัย  (3) เกษตร 
ชีวภาพ  (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่ขับเคลื่อน 
ประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต  ประกอบด๎วย  (1) อุตสาหกรรม 
ชีวภาพ  (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข๎อมูลและปัญญา 
ประดิษฐ์  (4) อุตสาหกรรมและบริการขนสํงและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
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3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ 
การทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง  ประกอบ 
ด๎วย  (1)  ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม  (2)  ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ  (3)  ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ  ความ 
งามและแพทย์แผนไทย  (4)  ทํองเที่ยวส าราญทางน้ า  และ  (5)  ทํองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพในด๎านโครงขําย 
คมนาคม  พื้นที่และเมือง  รวมถึงเทคโนโลยี  ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  โดย (1)  เชื่อมโยงโครง 
ขํายคมนาคมไร๎รอยตํอ  (2) สร๎างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  (3)  เพิ่มพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  (4) พัฒนา 
โครงสร๎างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหมํ  และ (5)  รักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํ ที่มีทักษะ 
และจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแขํงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร๎าง 
ผู๎ประกอบการอัจฉริยะ  (2) สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการเงิน  (3) สร๎างโอกาสเข๎าถึงตลาด  (4) สร๎างโอกาส 
เข๎าถึงข๎อมูล  และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐ 
 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมายการพัฒนาที่ 
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผดิชอบตํอสังคมและผู๎อื่น 
มัธยัสถ์อดออม  โอบอ๎อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต๎อง  มีทักษะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น  มีนิสัยรักการ 
เรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวชี้วัด ประกอบด๎วย (1) การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํที่ดีของคนไทย  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอด 
ชีวิต  และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด๎วย  7 ประเด็น  ได๎แกํ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมผํานการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการ 
เรื่องความซื้อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร๎างความเข๎มแข็ง 
ในสถาบันทางศาสนา  (4) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  (5) การสร๎างคํานิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  (6) การใช๎สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมของ 
คนในสังคม  และ (7) การสํงเสริมให๎คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย 
ประกอบด๎วย (1) ชํวงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  เน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํพํอแมํกํอนการตั้งครรภ์  (2) ชํวงวัย 
เรียน/วัยรุํน  ปลูกฝังความเป็นคนดี  มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ชํวงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ  ทักษะ  และสมรรถนะแรงงานสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด และ (4) ชํวงวัยผู๎สูงอายุ 
เป็นพลังในการขัยเคลื่อนประเทศ 
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3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21  มุํงเน๎น 
ผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการ 
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครูยุคใหมํ  (3) การเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  ทุกประเภท  (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  (5) การ 
สร๎างความตื่นตัวให๎คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางต าแหนํงของประเทศไทยในภูมิภาค 
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรัรบการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  
(7) การสร๎างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและสํงเสริมพหุ 
ปัญญาผํานครอบครัว  ระบบสถานศึกษา  สภาพแวดล๎อม  รวมทั้งสื่อตั้งแตํระดับปฐมวัย  (2) การสร๎างเส๎นทาง 
อาชีพ สภาพแวดล๎อม การท างาน  และระบบสนับสนุน  ที่เหมาะสมส าหรับผู๎มีความสามารถพิเศษผํานกลไกตํางๆ 
และ (3) การดึงดูดกลุํมผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตํางประเทศให๎มาสร๎างและพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
โดย (1) การสร๎างความรอบรู๎ด๎านสุขภาวะ  (2) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสียงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การ 
สร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี  (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร๎าง 
สุขภาวะที่ดี  และ (5) การสํงเสริมใหํชุมชนเป็นฐานในการสร๎างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย  (1) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของ 

7.  
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วิสัยทัศน์ 
 “เมืองยางพารา  การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยงอาเซียน  อย่างย่ังยืน” 
  

  กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน  ซึ่งประกอบด๎วยจังหวัดสงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลาและจังหวัด 
นราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13 ล๎านไรํ เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดประมาณ 5 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 
38.46 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ปี 2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 370,000,000 ล๎านบาท  ภาคเกษตรมี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ร๎อยละ 25-26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ยางพาราที่ให๎ผลผลิต
ประมาณ  1.1  ล๎านตันตํอปี  ประมาณ  5,500  ล๎านบาท  ผลผลิตมากเป็นที่สองรองจากกลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ฝั่งอําวไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดตั้งเมืองยาง (Ruber City)  ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ (ฉลุง) 
ส าหรับการทํองเที่ยวเป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศและระบบรางที่มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลาง  
มีนักทํองเที่ยวเข๎ามาปีละประมาณ 8 ล๎านคนเศษ  อัตราการเจริญเติบโตด๎านการทํองเที่ยวสูงขึ้นทุกปี สํงผลให๎
การประกอบธุรกิจการค๎าในพ้ืนที่เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง และในพ้ืนที่ชายแดนทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัด
นราธิวาสรัฐบาลได๎ก าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงนักลงทุนให๎เข๎ามาลงทุนและได๎ผลักดันในเรื่องสิทธิพิเศษ  
การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานหรือการพัฒนาในระบบโลจิสติกส์  ให๎คลุมทั้งพ้ืนที่ 5 จังหวัดในกลุํมจังหวัด  
เพ่ือให๎มูลคําการค๎าชายแดน การสํงออกน าเข๎ามีมูลคํามากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 กลุํมจังหวัดภาคใต๎ชายแดน  
มีมูลคําการค๎าการสํงออกที่ดํานศุลกากรสะเดาและปาดังเบซาร์ ไมํน๎อยกวํา 500,000 ล๎านบาท กลุํมจังหวัด
ภาคใต๎ชายแดนได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎คือ  “เมืองยางพารา  การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว  เชื่อมโยง
อาเซียน  อย่างยั่งยืน” 



 

       เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย  : 
 

 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 
ผลิตภัณฑ์มวล
รวม 
ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคใต้ชายแดน 
(GRP) มีมูลค่า 
เพิ่มข้ึน 

มูลคําการ
เปลี่ยนแปลง 
ของมูลคําผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกลุํม 
จังหวัดฯ มีมูลคําเพ่ิม 
ขึ้นร๎อยละ 10 

390,003 
ล๎านบาท 

(คําเฉลี่ยปี 55-
57) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการ 
ท่องเที่ยวของ
กลุ่ม 
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัว
ของ 
รายได๎การทํองเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 

อัตราการขายตัว 
ร๎อยละ 22.87 
(คําเฉลี่ยปี 55-

57) 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
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กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  พัฒนาการบริหารจัดการการทํองเที่ยวอยํางเป็นระบบ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 2.  พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์แรงจูงใจให๎เกิดการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทื่มีศักยภาพสูง  สินค๎าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุํมจังหวัดภาคใต๎ 
ชายแดน  ให๎ผํานการรับรองมาตรฐาน  เชํน  อย.  มผช.  GMP HACCP  และตราฮาลาล  เป็นต๎น 
 4.  พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาทักษาฝีมือบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวและบริการให๎มีขีดความสามารถสูง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
      เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ 
ระบบโลจิสติกส์ 

อัตราการขยายตัว 
มูลคําการค๎าผําน 
ดํานชายแดน 

มูลคําการค๎าผําน
แดน 

 507,952 ล๎าน

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 



ได้รับการปรับปรุง 
และพัฒนาอย่าง 
เป็นระบบ 

เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 บาท(คําเฉลี่ยปี 55-
57) 

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงขํายคมนาคม  ระบบโลจิสติกส์  ระบบปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  การ 
แก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง (แหลํงน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค)  ในแหลํงน้ าส าคัญของกลุํมจังหวัดฯ  ให๎มีประสิทธิภาพสูง 
 2.  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานบริเวณดํานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ  นิคมอุตสาหกรรม/ 
เขตอุตสาหกรรม  ให๎สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค๎าชายแดน 
 3.  ปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือลดปัญหามลพิษในพื้นที่ 
อยํางยั่งยืน 
 4.  สํงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน  (Supporting  Industry)  และอุตสาหกรรมตํอเนื่อง (Linkage 
Industry)  ให๎มีความเข๎มแข็ง 
 5.  สํงเสริมวัตถุดิบพัฒนาสินค๎าและบริการ  เพื่อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให๎มี 
มูลคําเพ่ิม 
 6.  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กรปละผู๎ปรกอบการ 
 7.  สํงเสริมและพัฒนาการใช๎พลังงานทดแทน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
      ยางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

เป้าประสงค์เชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ปี 

 

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 2562 2563 2564 

ผลิตภัณฑ์ยางมี 
มูลค่าเพิ่มข้ึน 

ผลผลิตยางพาราที่ 
น ามาแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ขั้นต๎น 
ขั้นกลางและขั้นสูง 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 

อยูํระหวํางรอข๎อมูล
จากศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการเกษตร 

สงขลา 

2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

 
กลยุทธ์ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา  ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์  ดังนี้ 
 1.  สํงเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช๎  องค์ความรู๎ให๎สถาบันเกษตรกรในการบริหาร 
จัดการ  การแปรรูปผลผลิตให๎เป็นผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
 2.  เพ่ิมประสิทธิภาพ/พัฒนาศักยภาพ/สนับสนุนสถาบันเกษตรกร  กลุํมเครือขําย  เกษตรกรชาวสวนยาง 



ให๎ด าเนินการกิจกรรมเสริมในลักษณะรวมกลุํม/เกษตรกรแปลงใหญํ  เป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 
 3.  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมมูลคํายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 4.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แหลํงทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลคํายางผลิตภัณฑ์ 
ยางและสนับสนุนเมืองยาง (Rubber  City)  ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎  (ฉลุง)  
 5.  สํงเสริมชํองทางการตลาดและการจ าหนํายสินค๎ายางพารา 
 
      แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
          แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  เทศบาล 
ได๎จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว  โดยมุํงเน๎นอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ฮาลาล  เศรษฐกิจอาเซียน  การทํองเที่ยว  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี  ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561- 
2564)  มีรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision)  ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

“ต้นแบบเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและครบวงจร 
และผลิภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ 

การค้า  การท่องเที่ยว  และบริการเชื่อมโยงนานาชาติ 
เป็นสังคมแห่งความหลากหลายที่น่าอยู่และสันติสุข” 

 
 

เป้าประสงค์รวม 
 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์รวมที่ส าคัญคือด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านความม่ันคงสันติสุข  และมีตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด 
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีเติบโตอยํางตํอเนื่อง   
มีความม่ันคง  มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ  เป็นเมือง 
แหํงการค๎าของชายแดนใต๎ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดภาคเกษตรและภาค
เกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีด๎านการค๎า 
การบริการ 
จ านวนรายได๎จากการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัด 
รายได๎ตํอหัวของประชากรเฉลี่ยตํอหัวตํอปี 



ปัตตานีมีความสันติสุขเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตและมีความม่ันคงมากข้ึนอยําง 
ตํอเนื่อง 

ร๎อยละชุมชน  หมูํบ๎านที่สามารถลดจ านวนเหตุการณ์ความ 
ไมํสงบที่มีผลกระทบตํอชีวิตและทรัพย์สินได๎ 
คําเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 
มิติของการประเมินจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issue) 

  ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น  และน้ าหนักในการพัฒนาในรอบแผน 4 ปี 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การสร๎างเสริมเศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง  จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  ผลผลิตฮาลาล  การค๎า  การบริการ 
และการทํองเที่ยว (น้ าหนักร๎อยละ 40) 
 2.  การพัฒนาสังคม ชุมชน ที่นําอยูํและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อยํางยั่งยืน (น้ าหนักร๎อยละ 30) 
 3.  การเสริมสร๎างความมั่นคง  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูํนานาชาติ (น้ าหนัก 
ร๎อยละ 30) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม  ผลผลิตฮาลาล 
   การค้าการบริการ  และการท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ 40) 
 

1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
 2)  เกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดสร๎างรายได๎แกํจังหวัด  สร๎างงานอาชีพ  แกํประชาชน 
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 3)  ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ  มีคุณคํา  และมีมูลคําเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
 4)  สินค๎า  บริการ  ฮาลาลของจังหวัดสร๎างโอกาส  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎แกํชุมชน  ประชาชน 
 5)  ปัตตานีเป็นเมืองที่นําลงทุน  การค๎า  การบริการ  เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
 6)  การค๎า  การบริการ  และการทํองเที่ยวของจังหวัดสร๎างโอกาส  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎แกํชุมชน 
      ประชาชน 
 

2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์  สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (Value  Chain)  ดังนี้ 

16) สํงเสริมการใช๎และการสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและองค์ความรู๎เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตให๎ 
     สอดคล๎องกับภูมิสังคม  และแขํงขันได๎ (ต๎นทาง) 
17) พัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งแกํเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน  ด๎วยกลไก

สหกรณ์  การรวมกลุํม  การจัดการแปลงใหญํ  และการผลิตด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ให๎สามารถพ่ึงพาตนเองอยํางยั่นยืน (ต๎นทาง) 

18) สํงเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ  อาหารเพ่ือสุขภาพ  และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหมํ 
ปูอนสูํเกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับตลาดผู๎บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและ 
การแขํงขันในประชาคมโลก (ต๎นทาง) 

19) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด  การพัฒนาระบบบริการแรงงาน  สวัสดิภาพแรงงาน  รองรับการ 
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  เมืองการค๎าและการบริการ  และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  การเชื่อม 



โยงกลุํมจังหวัด  และนานาชาติ  (ต๎นทาง) 
20) สร๎างผู๎ประกอบขนาดกลางและขนาดยํอม  ผู๎ประกอบการใหมํ  วิสาหกิจชุมชน  สูํเมืองเกษตร

อุตสาหกรรมและเมืองแหํงการค๎าการขาย  และบริการที่เข๎มแข็ง  เชื่อมโยงอาเซียนและนานาชาติ 
21) สร๎างภาพลักษณ์  สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด๎วยชํองทางท่ีหลากหลาย  สร๎างความเชื่อมั่นแกํ 

นักลงทุน  คูํค๎า  และนักทํองเที่ยว  ด๎วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่  และแนวนโยบายแหํงรัฐ (ต๎นทาง) 
22) เสริมสร๎างประสิทธิภาพการแปรรูปเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิปัญญาและการ 

จัดการกระบวนการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจรด๎วยนวัตกรรมและ 
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 

23) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก๎าวหน๎า
และครบวงจร  และอาหารฮาลาล  ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  และอุตสาหกรรมฮาลาลสูํระดับสากล 
(กลางทาง) 

24) เสริมสร๎างมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว  กิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาเขา  นิเวศน์ทางทะเล  การ 
ทํองเที่ยวทางศาสนา  วัฒนธรรม  รองรับการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัด  และนานาชาติ 
(กลางทาง) 

25)  เพ่ิมประสิทธิภาพบริการของรัฐเอกชนและบริการสาธารณะให๎มีมาตรฐาน  พัฒนาข๎อมูลสารสนเทศ 
รองรับการพัฒนาเป็นเมืองการค๎า  การลงทุน  และการทํองเที่ยว (กลางทาง) 

26) สร๎างแบรนด์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพไปยังกลุํมประเทศอาเซียนและ 
ประเทศมุสลิม  และตลาดใหมํที่แขํงขันได๎ (ปลายทาง) 

27) สร๎างและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อกระจายผลผลิตการเกษตรพร๎อมเพ่ิมโอกาสทางการตลาด  การ 
ค๎า  ตลาดการบริการ  ตลาดการทํองเที่ยวสูํทั่วโลกด๎วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย (ปลายทาง) 
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28) เชื่อมโยงตลาดการค๎าอาหารสด  อาหารแชํเข็ง  อาหารแปรรูป  เชื่อมโยงการค๎าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

ชายแดนใต๎  กลุํมจังหวัด  ประเทศ  และนานาชาติ (ปลายทาง) 
29) สร๎างสรรค์กิจกรรมทางการค๎า  การบริการ  การลงทุน  กระตุ๎นบรรยากาศทางเศรษฐกิจในจังหวัดให๎ 

คึกคัก (ปลายทาง) 
30) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของตลาดทํองเที่ยว  เปิดตลาดใหมํ  รักษาตลาดเดิม  เพ่ิมตลาดมุสลิมรับการ 

ขยายตัวของการทํองเที่ยวกลุํมมุสลิมจากอาเซียนและนานาชาติ (ปลายทาง) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
   (น้ าหนักร้อยละ 30) 
1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดปัตตานีมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  ปัญหาทางสิ่งแวดล๎อมลดลง 
 2)  ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎นําอยูํ  ภูมิปัญญาเกิดคุณคํา  มูลคําเพ่ิมและเป็นแหลํง 
      สร๎างงาน  สร๎างรายได๎ 
 3)  หมูํบ๎านมีความเข๎มแข็ง  มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
 4)  ประชาชน  มีคุณภาพ  มีองค์ความรู๎  มีสุขภาพดี  มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมขึ้น 
 
2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านสังคม  และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  สามารถจัดล าดับความ 



ส าคัญของกลยุทธ์และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา  (Value  Chain)  กังนี้ 
12) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ปุาต๎นน้ า  และพัฒนาแหลํงทรัพยากรรองรับการเกษตร 

การทํองเที่ยว  อุตสาหกรรมฮาลาลและอาหารฮาลาล (ต๎นทาง) 
13) สํงเสริมความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร๎างเกราะปูองกันภัยคุกคามและสร๎างความเข๎มแข็ง 

ให๎กับครอบครัวโดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน (ต๎นทาง) 
14) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางคุณธรรม  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และสร๎างคุณคํา  มูลคํา 

เพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม  (ต๎นทาง) 
15) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์ที่ยั่งยืน  โดยให๎ชุมชนเป็นฐานในการ 

พัฒนา  อนุรักษ์  และจัดการให๎เกิดประโยชน์  (กลางทาง) 
16) สร๎างมาตรการรองรับปัญหาธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงโลกร๎อน  ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติตํอ 

จังหวัดอยํางยั่งยืน (กลางทาง) 
17) สร๎างเสริมสุขภาพประชาชน  พัฒนาทั่วทุกชุมชน  หมูํบ๎านให๎เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีสํวนรํวม 

พร๎อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง  และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 
18) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชนและโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เทําทันการเปลี่ยนแปลง 

รักษาอัตลักษณ์ท่ีดีงาม  พร๎อมเปิดสูํประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 
19) สร๎างชุมชนเข๎มแข็งโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแหํงรัฐ  ยึดหลักเข๎าใจ เข๎าถึง 

และพัฒนา (กลางทาง) 
20) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สูํพื้นที่แหํงการเรียนรู๎ที่ประชาชน 

ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 
21) สร๎างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมูํบ๎าน ชุมชนที่ยั่งยืนด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข๎มแข็ง (ปลายทาง) 
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22) สํงเสริมการสร๎างงาน  อาชีพ  รายได๎  จากทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาอยํางรู๎คุณคํา  และการ 

รักษาให๎ยั่งยืน (ปลายทาง) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความม่ันคง  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่ 
นานาชาติ (น้ าหนักร้อยละ 30) 

1.  เป้าประสงค์ 
 1)  ประชาชนมีความปลอดภัย  สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขและมีความเชื่อมั่นตํอรัฐ 
 2)  ระบบการคมนาคมขนสํงและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัดและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ของประชาชน 
 3)  ระบบบริหารและบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง  ทันสมัย  จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี 
      สารสนเทศทันสมัย (Smart  Province) 
 

2.  กลยุทธ์ 
  จากการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านความม่ันคงและโครงสร๎างพ้ืนฐาน  สามารถจัดล าดับความส าคัญ 
ของกลยุทธ์แลก าหนดกลยุทธ์ตามหลักหํวงโซํคุณคํา (Value  Chain)  ดังนี้ 

8) เสริมสร๎างศักยภาพหมูํบ๎านในการจัดการตนเองให๎มีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบร๎อย(ต๎นทาง) 
9) เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามตํอประชาชนและความมั่นคงของ 

จังหวัดด๎วยการท างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร 



(กลางทาง) 
10) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก  ทางราง 

ทางน้ า ทางอากาศ ให๎มีความปลอดภัย  มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุํมจังหวัดประเทศอาเซียน  
และนานาชาติ (กลางทาง) 

11) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด๎วยกลไกลการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐเน๎น 
ภารกิจรํวม  พื้นที่เป็นฐาน  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

12) ปรับสภาพแวดล๎อมเมือง  สร๎างภูมิทัศน์ใหมํ  ให๎มีความเป็นอารยสถาปัตย์  เป็นเมืองสะอาด เป็น 
ระบบพร๎อมต๎อนรับแขกบ๎านแขกเมืองด๎วยความประทับใจ (กลางทาง) 

13) ยกระดับการบริการประชาชนให๎มีความทันสมัย  เป็นสากล  และรองรับการเติบโตของเมืองสูํนานา 
ชาติ (ปลายทาง) 

14) เตรียมพร๎อมเมืองสูํสังคมดิจิทัลและพัฒนาสูํเมืองแหํงความทันสมัยด๎วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 “พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  สร้างสังคมสันติสุข  ภายในเศรษฐกิจที่ม่ังคั่งและยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  (พ.ศ. 2561-2564) 
-  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริม  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และการสร๎างงานสร๎างอาชีพ 
   ให๎กับประชาชนในท๎องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนอาชีพด๎านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวทางการเกษตรทฤษฎี 
   ใหมํสูํนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
 กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการตลาด  การค๎า  การลงทุน  และจัดให๎มีตลาดกลางจ าหนํายสินค๎าท๎องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม  สนับสนุนผู๎ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ 
   และการตลาดของสินค๎า OTOP 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูํการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริม  สนับสนุน  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร๎างมูลคําทาง 
   เศรษฐกิจ 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 กลยุทธ์ที่ 1 กํอสร๎าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
   ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และทําเทียบเรือ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรและการขนสํง 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดให๎มีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 4 กํอสร๎าง  ปรับปรุงแหลํงน้ าอุปโภค  บริโภค  และระบบประปา 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 กลยุทธ์ที่ 1 คุ๎มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  อยํางยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีจิตส านึกในการรํวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   พลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปูองกันภัยพิบัติ 
 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง 
 กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ที่สอดคล๎องตามความต๎องการของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  ศาสนสถานให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริม  สนับสนุนการใช๎สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีตํางๆ  ศิลปะ  จารีตประเพณี 
   วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬา  การทํองเที่ยว  สันทนาการ 
 กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความเข๎มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 กลยุทธ์ที่ 8 สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน  ครอบครัวและสังคมคนดีมีคุณธรรม 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุํงหมาย 
ความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า  ซึ่งจะสามารถสะท๎อนถึงสภาพการณ์ของท๎องถิ่นในอนาคต 
อยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎านตํางๆ  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให๎เกิด 
ขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
  

  “พัฒนาคน  สังคมดี  มีคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคงอย่างยั่งยืน” 
 
 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง 
องค์กรตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 6 ด๎าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7) พัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ 
1.1)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให๎มีคุณภาพได๎ 
        มาตรฐานเพ่ือก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
1.2)  อนุรักษ์  สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
1.3)  สํงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

8) พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



2.1)  สํงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร 
2.2)  สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางเป็นระบบและครบ 
        วงจร 
2.3)  สํงเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูส๎ูงอายุ  และผู๎ด๎อยโอกาส 

9) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.1)  งานกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐานและคมนาคมขนสํง 
3.2)  งานพัฒนาระบบไฟฟูา  การจราจรและการประปา 
3.3)  การผังเมืองและการพัฒนาการใช๎ที่ดิน    

10) พัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1)  สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกํประชาชนและกลุํม 
        ผู๎ด๎อยโอกาส 
4.2)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดตั้งกลุํมอาชีพในชุมชน 
4.3)  สํงเสริมการทํองเที่ยว 

11) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1)  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ตลอดจนพนังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
5.2)  สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพจัดการขยะ  น้ าเสียในชุมชนแบบมีสํวนรํวมอยําง 
        ครบวงจร 

12) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.1)  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท๎องถิ่น 
6.2)  สํงเสริม  การมีสํวนรํวมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
6.3)  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให๎มีประสิทธิภาพ   
6.4)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
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 2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  สร๎างคนให๎มีคุณภาพ  รอบรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง 
  2)  ท๎องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายของตนเอง 
  3)  ประชาชนมีสุขภาวะและมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
  4)  มีโครงขํายเส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน 
  5)  การกระจายรายได๎ทั่วถึงเป็นธรรม 
  6)  ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรแบบครบวงจร 
  7)  การให๎บริการมีประสิทธิภาพชุมชนเข๎มแข็ง 
 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  1)  เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรมตลอดจน  รอบรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 
       โลกาภิวัตน ์
  2)  ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข๎าถึงบริการสวัสดิการสังคม  มีสุขภาวะและมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
  3)  สร๎างเมืองให๎นําอยูํ  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในทุกๆ ด๎านให๎เกิดผลการ 
       พัฒนาที่ยั่งยืน 
  4)  ความพึงพอใจของประชาชนที่ได๎รับการฝึกอาชีพ  สร๎างรายได๎ 



  5)  จ านวนของประชากรที่สนใจและเข๎ารํวมกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล๎อม 
  6)  ความพึงพอใจของประชาชนตํอผลการด าเนินงาน 
 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ 
  2)  การเสริมสร๎างสุขภาวะคนไทยให๎มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  เน๎นการพัฒนาระบบ 
       สุขภาพอยํางครบวงจร 

20) เสริมสร๎างเยาชน  ประชาชนเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  จัดการแขํงขันเพ่ือเพ่ิมทักษะสูํนักกีฬา 
มืออาชีพ 

21) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
22) สร๎างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  บูรณาการกระบวนการผลิต  เน๎นการผลิตเพ่ือการ 

บริโภคอยํางพอเพียงภายในชุมชน  สนับสนุนให๎ชุมชนมีการรวมกลุํมในรูปสหกรณ์  กลุํม
อาชีพ 

23) การเสริมสร๎างศักยภาพของชุมชนในการรํวมกัน  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนา  ใช๎ประโยชน์และ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 

24) เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
25) พัฒนาศักยภาพ  บทบาท  และภารกิจของหนํวยงาน 
26) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหนํวยงาน 
27) สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
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 2.6  กลยุทธ์ 
  1)  สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพ่ือ 
       ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
  2)  อนุรักษ์  สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  3)  สํงเสริม  สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
  4)  สํงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพแบบครบวงจร 
  5)  สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางเป็นระบบและครบวงจร 
  6)  สํงเสริม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาส 
  7)  งานกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  โครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสํง 
  8)  งานพัฒนาระบบไฟฟูา  การจราจรและการประปา 
  9)  การผังเมืองและการพัฒนาการใช๎ที่ดิน 
  10) สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกํประชาชนและกลุํมผู๎ด๎อย 
        โอกาส 

28)  สํงเสริม  สนับสนุน  การจัดตั้งกลุํมอาชีพในชุมชน 
29) สํงเสริมการทํองเที่ยว 
30) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ตลอดจนพนังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 



31) สนับสนุน  และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะน้ าเสียในชุมชนแบบมีสํวนรํวมอยําง 
ครบวงจร 

32) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท๎องถิ่น 
33) สํงเสริม  สนับสนุนการมีสํวนรํวมของราษฎรในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
34) พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลังให๎มีประสิทธิภาพ 
35) พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
36) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร๎อย 

 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  1)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง  โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
  3)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีอยํางยั่งยืน 
  5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
 



 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคต  ด๎วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร   ได๎แกํ   สภาพแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ   ด๎านสังคม   ด๎านการเมืองการปกครอง   และด๎านทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ผลปรากฏดังนี้ 
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  จุดแข็ง  (Strength) 

9. ศักยภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นที่ราบลุํมและติดชายฝั่งทะเล 
10. มีแมํน้ าสายบุรีไหลผํานตัวเมืองลงสูํปากน้ าสายบุรี 
11. มีแหลํงทํองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติโดดเดํนและสวยงาม คือ หาดวาสุกรีและภูเขาสลินดงบายู 
12. เป็นแหลํงโบราณสถาน  มีมัสยิดเกําและวังเจ๎าเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักมาช๎านาน 
13. การคมนาคมสะดวก  ครบถ๎วน  มีถนนหลายสายตัดผําน 
14. มีขนมธรรมเนียม  วัฒนธรรม  ประเพณีที่หลากหลาย 
15. มีผลิตภัณฑ์  OTOP  หนึ่งชุมชน  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต๎องการของตลาด 

คือ  น้ าบูดู  ปลาหมึกแห๎ง  ข๎าวเกรียบ  และลูกหยี 
16. เป็นจุดศูนย์กลางการซื้อขายอาหารทะเล 

 
จุดอ่อน  (Weakness) 
10. ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 



11. ประชาชนมีรายได๎คํอนข๎างต่ า  วํางงาน  และไปประกอบอาชีพในประเทศเพ่ือนบ๎าน 
12. ประชาชนขาดความรู๎ในการน าวัสดุทางธรรมชาติประดิษฐ์ให๎เกิดมูลคํา 
13. ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการรวมกลุํมอาชีพตํางๆ  และขาดการบูรณาการความรํวมมือ 

ระหวํางชุมชน 
14. การรวมกลุํมในลักษณะประชาคมไมํเข๎มแข็ง 
15. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เชํน   

ชายหาดวาสุกรี  แมํน้ า  ล าคลอง 
16. การอพยพย๎ายถิ่นของประชาชน 
17. นักลงทุนจากภายนอกไมํกล๎าเข๎ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
18. เหตุการณ์ความไมํสงบท าให๎การทํองเที่ยวซบเซา 

 
โอกาส  (Opportunity) 
8. การสร๎างงานและเพ่ิมโอกาสการจ๎างงานรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
9. สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํผลผลิต 
10. สินค๎า  OTOP  ที่ต๎องการของตลาด 
11. สถานการณ์ความไมํสงบสํงผลให๎มีการจ๎างงานเพ่ิมข้ึน การปลูกผัก/การเลี้ยงสัตว์ 
12. โครงการกองทุนหมูํบ๎านและโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน (SML) 

ครอบคลุมทุกชุมชน 
13. ชํองทางที่จะได๎รับการสนับสนุนงบประมาณและความชํวยเหลือจากราชการสํวนกลางสูง 
14. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ข้อจ ากัด  (Threat) 
7. ภาพลักษณ์ความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. งบประมาณในการบริหารงานมีจ ากัด  ไมํสามารถสนองตอบปัญหาความต๎องการของ 

ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
9. ขาดตลาดกลางรองรับผลิตภัณฑ์ 
10. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเทศบาล 
11. การพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
12. ขาดความตํอเนื่องของนโยบายของผู๎บริหารเทศบาล 

 

เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ด าเนินการจัดประชาคมท๎องถิ่น  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2559 
และสามารถสรุปแนวทางปัญหาความต๎องการที่ประชาคมท๎องถิ่นเสนอมา  สามารถสรุปแนวทางปัญหาความ 
ต๎องการที่ประชาชนท๎องถิ่นเสนอมาตามล าดับความส าคัญ ได๎ดังนี้ 

5. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้แก่ 
1.1  การสร๎าง  ขยายถนน  และการซํอมแซมถนน 



1.2  ระบบไฟฟูา  ต๎องการขยายไฟฟูา  และเพ่ิมโคมไฟแสงสวํางตามถนนภายในชุมชน 
1.3  การใช๎น้ า  ต๎องการให๎ขุดน้ าบาดานใช๎แทนน้ าประปา   ในการลดน้ าต๎นไม๎ภายในโรงเรียน 
1.4  คูระบายน้ า  ต๎องการให๎ท าความสะอาด  เปลี่ยนฝาคูระบายน้ า 
1.5  การจราจรภายในชุมชนติดชัด  ไมํเป็นระเบียบเนื่องจากการจอดรถหน๎าตลาดและตามท 
       ทางเดินห๎ามขายของบนทางเดิน 
 

6. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ได้แก่ 
2.1  สมาชิกในชุมชนไมํมีอาชีพรองรับ 
2.2  การจัดวางจ าหนํายสินค๎าในตลาดไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

 

7. ปัญหาด้านการพัฒนาสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  ได้แก่ 
3.1  ปัญหายาเสพติด 
3.2  ปัญหาการลักทรัพย์ 
3.3  ปัญหาลานกีฬา 
3.4  ปัญหาสุนัขจรจัด 

 

8. ปัญหาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 
8.1 ปัญหาพื้นที่รอบสระน้ าแก๎มลิงชุมชนหวายขมพ้ืนที่ผิวไมํเรียบ 
8.2  

 
การสรุปสถานการณ์พัฒนา  (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

 เทศบาลเมืองตะลุบันได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  เพ่ือชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหา 
และความต๎องการของประชาชน  โดยเทศบาลได๎ด าเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 
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(6) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
      ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

4. เส้นทางคมนาคม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน   ได๎แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนภายในเขตเทศบาล 

เมืองตะลุบัน  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์รํวมกัน  ซึ่งผลการด าเนินงานไมํเป็นไปตาม 
เปูาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว๎ ผลการด าเนินงานสามารถท าได๎ไมํครอบคลุมพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เนือ่งจากมีโครงการจ านวนหลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญํ  เทศบาลเมืองตะลุบันมีงบประมาณไมํเพียงพอ 
มีความจ าเป็นต๎องขอรับการสนับสนุนจากสํวนกลาง   
   ในพ้ืนที่เทศบาลสํวนใหญํจะเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ร๎อยละ 60  ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ร๎อยละ 20  และถนนหินคลุก  ร๎อยละ 10  ในปี 2560  เทศบาลได๎ส ารวจพื้นที่ท่ีควรจะ
ขยายถนนในชุมขนที่มีประชาชนอาศัยอยูํ  และคูระบายน้ าเพ่ือให๎ระบบการไหลของน้ าไมํทํวมขัง 

5. การไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่เทศบาลสํวนใหญํจะมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน  คิดเป็นร๎อยละ 100  เปอร์เซ็นต์   



ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ 
ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไมํสามารถด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือประสานความรํวมมือในหลายๆ ฝุาย  เพ่ือที่จะท าความเข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการ 
ที่จะด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ทั้งนี้เทศบาลได๎ตั้งงบประมาณในสํวนนี้ไว๎แล๎ว   

6. การประปา 
ในพ้ืนที่เทศบาลมีการใช๎น้ าประปาไมํครบทุกพ้ืนที่  เนื่องจากบางพ้ืนที่การประปา 

สํวนภูมิภาคไมํสามารถเข๎าถึงได๎  พ้ืนที่ที่ไมํมีน้ าประปาใช๎จะใช๎น้ าบํอ  หรือบาดาน  ในการใช๎อุปโภค บริโภค 
 

(7) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เทศบาลเมืองตะลุบัน  ได๎ให๎การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและเสริมสร๎างระบบ 

เศรษฐกิจและการแก๎ไขปัญหาความยากจนของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยให๎ชุมชน ประชาชน
รวมกลุํมด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุํมพัฒนาตํางๆ  โดยเทศบาลเมืองตะลุบันให๎การสนับสนุนด๎านงบ 
ประมาณ  อุปกรณ์และบุคลากรในการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพ  สํงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน   

 
(8) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม 

เทศบาลเมืองตะลุบัน   เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท   ไมํคํอยมีปัญหาด๎านการพัฒนาสังคม 
การด าเนินกิจกรรมด๎านสาธารณสุขจะมํุงเน๎นในการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์   และพัฒนาให๎มีสภาพคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน  ไมํเสียสมดุลรวมถึงการสํงเสริมด๎านสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู๎พิการ 
ผู๎ติดเชื่อเอดส์และผู๎ด๎อยโอกาส  ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายบางสํวน   
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(9) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท ไมํคํอยมีปัญหาด๎านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  การด าเนินกิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมุํงเน๎นในการสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ 
พัฒนาให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดีไมํเสียสมดุลทางธรรมชาติ  มีการจัดการสํงเสริมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปูองกันรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามธรรมชาติ  เพื่อให๎พัฒนาบ๎านเมืองให๎นําอยูํนําอาศัย  ได๎ด าเนินการปรับปรุง 
สภาพแวดล๎อมและสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันเป็นโครงการตํอเนื่องตลอดมา  ผลการด าเนิน 
งานโครงการตํางๆ ที่ผํานมาท าให๎สภาพแวดล๎อมภายในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันมีสภาพที่สะอาดเรียบร๎อย เป็น 
ระเบียบอยูํในระดับที่นําพอใจ   
 

(10) ด้านการเมือง  การบริหาร 
เทศบาลเมืองตะลุบัน  ให๎ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรการจัด 

องค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  มีนโยบายการให๎บริการประชาชนในการรับทราบข๎อมูลขําวสาร 
ด๎านการมีสํวนรํวม   ลดขั้นตอนการท างานและด าเนินงานด๎านความโปรํงใส   มีการบูรณาการระหวํางหนํวยงาน 
สนับสนุนระบบการมีสํวนรํวมในการปกครองระบบประชาธิปไตย  พัฒนาระบบงบประมาณ  การคลังขององค์กร 



จัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช๎ส านักงาน  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให๎เอ้ือ 
อ านวยตํอการบริการประชาชน   
 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลเมืองตะลุบันด๎วยเทคนิค SWOT  Analysis 

7. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2. องค์กรมีความพร๎อมในการด าเนินงานด๎าน 
    การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
3. ผู๎บริหารให๎ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 

1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ 
    อปท. ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
    ให๎ความส าคัญ 
2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให๎เรียนฟรี 12 ปี 

1. บุคลากรด๎านการศึกษายังไมํเพียงพอ 
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ 
    การสอนและวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู๎ปกครองยังมีคํานิยมสํงบุตรหลานเข๎าโรงเรียนที่มี 
    ชื่อเสียง 
4. ขาดความตํอเนื่องในการสํงเสริมการสืบทอด 
    วัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น 
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันสํงผลตํอการศึกษาของ 
    เยาวชน 
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8. ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ 1. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการบริหาร 
    งานด๎านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพด๎านตํางๆ 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให๎ความส าคัญ 
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแกํการท าการเกษตร 
4. การคมนาคมขนสํงสะดวก 

1. คําครองชีพสูงขึ้น 
2. เทคโนโลยีสมัยใหมํราคาแพง 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  แตํต๎นทุนการ 
    ผลิตสูง 
4. การใช๎สารเคมีในการเกษตร 
5. ขาดการรวมกลุํมของเกษตรกร  การมีสํวนรํวมของ 
    ชุมชนเป็นลักษณะตํางคนตํางท า 

 



9. ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีแบบประมาณในการด าเนินการ 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. 
    ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. การกีฬา 
    - รัฐสํงเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
2. ยาเสพติด 
    - รัฐบาลให๎ความส าคัญในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
    - มีแหลํงบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    - นโยบายและกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - ในต าบลมีสายตรวจต าบล  และ อปพร. คอยดูแล 
      ความปลอดภัย 
5. สาธารณสุข 
    - มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ จ านวน 1 แหํง 
    - มีศูนย์สํงเสริมสุขภาพประจ าต าบลจ านวน 2 แหํง 
    - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนทั้ง 20 ชุมชน 
    - ประชาชนให๎ความส าคัญด๎านสาธารณสุขมากข้ึน 

1. การกีฬา 
    - ขาดผู๎มีความรู๎ความสามารถเฉพาะด๎านในการให๎ 
      ค าแนะน าอยํางถูกวิธี 
2. ยาเสพติด 
    - มีการลักลอบการผลิต  จ าหนําย 
    - ความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
    - ความเจริญทางวัตถุ/คํานิยมในสังคมปัจจุบัน 
3. สังคมสงเคราะห์ 
    - ขาดโอกาสเข๎าถึงบริการ 
    - ไมํรู๎สิทธิของตัวเองในการขอรับความชํวยเหลือ 
    - จ านวนผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการที่เพ่ิมขึ้นในสังคม 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - เจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอดูแลไมํท่ัวถึง 
5. สาธารณสุข 
    - โรคติดตํอตามฤดูกาล 
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10. ด้านบริการสาธารณะ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมํเพียงพอตํอความ 
    ต๎องการของประชาชน 
 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
 

1. ถนนในต าบลยังไมํได๎รับการพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน 
2. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไมํปฏิบัติตามกฎหมาย 
    จราจร     

 
11. ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 

1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. 
    ไมํเอ้ือตํอการด าเนินงาน 

 



โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
2. เป็นพื้นที่ราบลุํม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

1. แมํน้ าล าคลองมีวัชพืชและเนําเสียบํอยครั้ง 
2. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม     

 
12. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู๎บริการให๎ความส าคัญ 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคสํวน 

1. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข๎องมีจ านวนมากและมีการ 
    ปรับเปลี่ยนบํอยครั้ง ท าให๎การปฏิบัติงานยุํงยากข้ึน 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให๎ความส าคัญ 
2. เป็นพื้นที่ราบลุํม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 
    สมบูรณ์ 

1. ประชาชนขาดความเข๎าใจในการท างานของภาค 
    ราชการ  และยังไมํให๎ความรํวมมือด๎านการมีสํวน 
    รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น    

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ยท.01 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2     ยุทธศาสตร์ที่ 3     
ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง   ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร๎าง 
        ในการแขํงขัน     ศักยภาพคน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์ที่ 5     ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความ  ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบ 
   เสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม    บริหารจดัการภาครัฐ 
 
 

แผนพัฒนา  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เศรษฐกิจ   การเสริมสร๎างและพัฒนา  การสร๎างความเป็นธรรมลด  การสร๎างความเข๎มแข็งทาง   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ฉบับท่ี 12  ศักยภาพทุนมนุษย ์   ลดความเลื่อมล้ าในสังคม  เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยนื  เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ที่ 7    ยุทธศาสตร์ที่ 8 
   ความมั่นคง   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ  วิทยาศาสตร์ เทคโยโฃยี 
       ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ระบบโลจสิติกส์    วิจัย และนวัตกรรม 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 9   ยุทธศาสตร์ที่ 10 
   การพัฒนาภูมภิาค  เมือง    การตํางประเทศ  ประเทศเพื่อนบา๎น 

และพื้นที่เศรษฐกจิ   และภมูิภาค 
 
 

ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2      ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลุ่มจังหวัด  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว  สํงเสริมและพัฒนาการค๎าการลงทุนโครงขํายคมนาคม  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม   และระบบโลจิสติกสเ์พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 

 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
  จังหวัด   สํงเสริมและพัฒนาแหลํงผลติผล  สร๎างมลูคําเพิ่มและขยายชํองทาง  สร๎างความมั่นคงในการด ารง  พัฒนาชุมชน และท๎องถิ่นให๎ 
   ทาการเกษตรใหม๎ีคณุภาพ   การตลาดผลิตภณัฑ์ฮาลาลและ  ชีวิตของประชาชนสังคมและ  นําอยูํ เป็นแหลํงสร๎างงาน 

มาตรฐานการสํงออก   สินค๎าแปรรูปจากการเกษตร   สร๎างความเชื่อมั่นที่มีตํอรัฐ  สร๎างรายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์ที่ 2    ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา  การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  การพัฒนาด๎านทรัพยากร   การพัฒนาด๎านสังคม 
ของ อปท.  และคณุภาพชีวิตที่ด ี  และบริการสาธารณะ   ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   และความมั่นคง 
ในเขตจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5       ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา  การพัฒนาด๎านการ   การพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบ        การพัฒนาการ  การพัฒนาระบบ       การพัฒนา 
   อปท.   ศึกษา ศาสนา   สุขภาพและสํงเสรมิ  สาธารณูปโภค  สํงเสริมเศรษฐกิจ        บริหารจดัการ ทรัพยากร      การบริหาร 
   วัฒนธรรม และ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสาธารณูปการ  และแหลํงทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ       จัดการ 
   นันทนาการ  และสังคมสงเคราะห์       และสิ่งแวดล๎อม       บ๎านเมืองที่ดี 
 
 

 
เป้าประสงค์  1. สรา๎งคนให๎มี        2. ท๎องถิ่นมี  3. ประชาชนม ี        4. มีโครงขําย  5. การกระจาย       6. ชุมชนบริหาร     7. การให๎ 
   คุณภาพ รอบรู๎       เอกลักษณ์ที่  สุขภาวะและ        เส๎นทาง  รายได๎ทั่วถึง      จัดการทรัพยากรฯ     บริการม ี
   เทําทันการ       หลากหลาย  มีภูมิคุ๎มกันที่ดี        คมนาคม  เป็นธรรม       แบบครบวงจร     ประสิทธิภาพ 
   เปลี่ยนแปลง       ของตนเอง           ที่ได๎มาตรฐาน          ชุมชนเข๎มแข็ง  
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 
 

กลยุทธ ์   1. สํงเสริม สนับสนุน          2. อนุรักษ์ สืบสาน        3. สํงเสริม   4. สํงเสริม สนับสนุน      5. สํงเสริม          6. งานกํอสร๎าง    
   การจัดการศึกษาท้ังใน      ท านุบ ารุงศาสนา         สนับสนุนและ   การปูองกันและแก๎ไข      พัฒนาคุณภาพ         ปรับปรุงบ ารุงรักษา  
   ระบบและนอกระบบให๎      ศิลปวัฒนธรรมและ        พัฒนาระบบ  ปัญหายาเสพติดอยําง     ชีวิตเด็ก เยาวชน          โครงสร๎างพื้นฐาน  
   มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพื่อ      ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        สุขภาพแบบ              เป็นระบบและครบวงจร      สตรี           ทางเศรษฐกิจและ  
   ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน           ครบวงจร                การคมนาคมขนสํง 
 
 
   7. การผังเมือง          8. สํงเสริม สนับสนุน                9. สํงเสริม  10. สํงเสริม  11. อนุรักษ์ธรรมชาติ 12. สนับสนุนและ   
   และการพัฒนา          การประกอบอาชีพท่ี                สนับสนุนการ  การทํองเท่ียว  และสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาประสิทธิภาพ   
   การใช๎ท่ีดิน          เหมาะสมตามศักยภาพ                จัดต้ังกลุํม     ตลอดจนพลังงาน  การจัดการขยะน้ าเสีย 
              แกํประชาชนและกลุํม                อาชีพใน      ทดแทนและการ  ในชุมชนแบบมีสํวน 
              ผู๎ด๎อยโอกาส                     ชุมชน      อนุรักษ์พลังงาน  รํวมอยํางครบวงจร 
 
 
   
   13. สํงเสริม สนับสนุน         14. พัฒนาขีดความ  15. การปูองกัน  16. งานพัฒนา  17. พัฒนาขีด 
   การมีสํวนรํวมของ          สามารถการบริการ  และบรรเทา  ระบบไฟฟูา  ความสามารถ 
   ราษฎรในกระบวนการ         จัดการ การเงิน การ  สาธารณภัย  การจราจรและ  ของบุคลากร 
   พัฒนาท๎องถิ่น          คลังให๎มีประสิทธิภาพ     การประปา  ท๎องถิ่น 
 
 
 
แผนงาน   1. การศึกษา    2. การศาสนา        3. สาธารณสุข            4. สังคม         5. สร๎างความ           6. เคหะและ           7. บริหารงานท่ัวไป      8. การรักษา 
        วัฒนธรรมและ              สงเคราะห์         เข๎มแข็งของ           ชุมชน          ความสงบ 
        นันทนาการ             ชุมชน            ภายใน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 (ต่อ) 
 

 
ผลผลิต/  1. โครงการพัฒนา  2. โครงการพัฒนา  3. พัฒนาแหลํง               4. โครงการจัดการ        5. โครงการจัดการ       6. โครงการปูองกัน 

โครงการ  การจัดการศึกษา  ศักยภาพครูและ  เรียนรู๎หลักสูตร          ศึกษาท้ังในระบบ         แขํงขันกีฬาของ        รักษา  ฟื้นฟู  สํงเสริม 
   ของโรงเรียนในสังกัด  บุคลากรทางการ  และกระบวนการ          และนอกระบบ         ประชาชนและ          สุขภาพประชาชนให๎ 
   ให๎มีคุณภาพได๎  ศึกษา   เรียนการสอนท่ี           ให๎มีคุณภาพ           เยาวชนในท๎องถิ่น         มีสุขภาพกายและ 
   มาตรฐานเพื่อก๎าวสูํ     เน๎นผู๎เรียน                 สุขภาพใจท่ีดี 
   ประชาคมอาเซียน 
 
   7. โครงการปูองกัน  8. โครงการสํงเสริม  9. โครงการสํงเสริม  10.โครงการ           11.โครงการกํอสร๎าง  12.โครงการ 
   และแก๎ไขปัญหา  กีฬาและนันทนาการ  คุณภาพชีวิตเด็ก  สงเคราะห์             ปรับปรุงถนน  คู  กํอสร๎างสะพาน 
   ยาเสพติดอยําง     เยาวชน  สตรี  ผู๎สูง  ชํวยเหลือราษฎร            ระบายน้ า ในเขต  ให๎ได๎มาตรฐาน 
   เป็นระบบ      อายุและผู๎ด๎อยโอกาส  ในชุมชน             เทศบาล 
 
   13.โครงการขยาย  14.โครงการวาง  15.โครงการสํงเสริม  16.โครงการสํงเสริม  17.โครงการ  18.โครงการ 
   เขตไฟฟูาสาธารณะ  และปรับปรุงผังเมือง/ อาชีพแกํประชาชน  สนับสนุนกลุํมอาชีพ  สํงเสริมการ  แขํงขันกีฬา 
      ชุมชนและการวางผัง  และผู๎ด๎อยโอกาส  ตํางๆ ในชุมชน  ทํองเท่ียว   ตกปลาสายบุรี 
      ชุมชน 
 
   19.โครงการแขํงขัน  20.โครงการพื้นท่ี  21.โครงการเสริมสร๎าง 22.โครงการน้ าหมัก  23.โครงการเมือง  24.โครงการรณรงค์ 
   กีฬาตกปลาชายฝั่ง  สีเขียว   ศักยภาพของชุมชนใน ชีวภาพ   สวยด๎วยมือเรา  รักษาความสะอาด 
         การบริหารจัดการ        และจัดระเบียบแผง 
                  จ าหนํายสินค๎า 
 
   25.โครงการอบรม  26.โครงการอบรม  27.โครงการประชุมประชาคม  28.โครงการเพิ่ม 
   เพิ่มประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธภิาพ  เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ  ประสิทธิภาพ 
   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ประชาชนในการจัดท าแผน  งานปูองกันฯ 
         พัฒนาเทศบาล 
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 แบบ ยท.02 
 3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map) 
 
วิสัยทัศน์    “มุ่งพัฒนาคน  สังคม  เพ่ือคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคงอย่างย่ังยืน” 
 
 
ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5       ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   การพัฒนาด๎านการ   การพัฒนาระบบ  การพัฒนาระบบ        การพัฒนาการ  การพัฒนาระบบ       การพัฒนา 
      ศึกษา ศาสนา   สุขภาพและสํงเสรมิ  สาธารณูปโภค  สํงเสริมเศรษฐกิจ        บริหารจดัการ ทรัพยากร      การบริหาร 
   วัฒนธรรม และ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และสาธารณูปการ  และแหลํงทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ       จัดการ 
   นันทนาการ  และสังคมสงเคราะห์       และสิ่งแวดล๎อม       บ๎านเมืองที่ดี 
 
 

เป้าประสงค์  1. สรา๎งคนให๎มี        2. ท๎องถิ่นมี  3. ประชาชนม ี        4. มีโครงขําย  5. การกระจาย       6. ชุมชนบริหาร     7. การให๎ 
   คุณภาพ รอบรู๎       เอกลักษณ์ที่  สุขภาวะและ        เส๎นทาง  รายได๎ทั่วถึง      จัดการทรัพยากรฯ     บริการม ี
   เทําทันการ       หลากหลาย  มีภูมิคุ๎มกันที่ดี        คมนาคม  เป็นธรรม       แบบครบวงจร     ประสิทธิภาพ 
   เปลี่ยนแปลง       ของตนเอง           ที่ได๎มาตรฐาน          ชุมชนเข๎มแข็ง  
 
 
ค่าเป้าหมาย  1. พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํสังคม  1. สรา๎งความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน   1. เปิดโอกาสให๎ประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวม 
   แหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎    บูรณาการกระบวนการผลติ เน๎นการผลิต  ในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
   2. การเสรมิสร๎างสุขภาวะคนไทยให๎มีสุขภาพ  เพื่อการบริโภคอยํางพอเพียงภายในชุมชน  2. พัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจ 
   แข็งแรงท้ังกายและใจ เน๎นการพฒันาระบบ  สนับสนุนให๎ชุมชนมีการรวมกลุํมในรูปสหกรณ์  ของหนํวยงาน 
   สุขภาพอยํางครบวงจร    กลุํมอาชีพ     3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใน 
   3. เสริมสร๎างเยาวชน ประชาชนเลํนกีฬาเพื่อ  2. การเสรมิสร๎างศักยภาพของชุมชนในการ  หนํวยงาน 
   สุขภาพ จัดการแขํงขันเพื่อเพ่ิมทักษะสูํนักก๏ฬา  รํวมกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ใช๎ประโยชน์  4. สํงเสริมให๎ประชาชนมสีํวนรํวมใน 
   มืออาชีพ      และบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ  กระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 
   4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic  map)  (ตํอ) 
 
 

กลยุทธ ์   1. สํงเสริม สนับสนุน          2. อนุรักษ์ สืบสาน        3. สํงเสริม   4. สํงเสริม สนับสนุน      5. สํงเสริม            6. งานกํอสร๎าง    
   การจัดการศึกษาท้ังใน      ท านุบ ารุงศาสนา         สนับสนุนและ   การปูองกันและแก๎ไข      พัฒนาคุณภาพ           ปรับปรุงบ ารุงรักษา  
   ระบบและนอกระบบให๎      ศิลปวัฒนธรรมและ        พัฒนาระบบ  ปัญหายาเสพติดอยําง     ชีวิตเด็ก เยาวชน            โครงสร๎างพื้นฐาน  
   มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพื่อ      ภูมิปัญญาท๎องถิ่น        สุขภาพแบบ              เป็นระบบและครบวงจร      สตรี             ทางเศรษฐกิจและ  
   ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน           ครบวงจร                  การคมนาคมขนสํง 
 
 
   7. การผังเมือง          8. สํงเสริม สนับสนุน                9. สํงเสริม  10. สํงเสริม  11. อนุรักษ์ธรรมชาติ 12. สนับสนุน   
   และการพัฒนา          การประกอบอาชีพท่ี                สนับสนุนการ  การทํองเท่ียว  และสิ่งแวดล๎อมการ  และพัฒนา   
   การใช๎ท่ีดิน          เหมาะสมตามศักยภาพ                จัดต้ังกลุํม  ตลอดจนพลังงาน  จัดการขยะน้ าเสียใน  ประสิทธิภาพ 
              แกํประชาชนและกลุํม                อาชีพใน   ทดแทนและการ  ชุมชนแบบมีสํวนรํวม   
              ผู๎ด๎อยโอกาส                     ชุมชน   อนุรักษ์พลังงาน  อยํางครบวงจร 
 
   
   13. สํงเสริม สนับสนุน         14. พัฒนาขีดความ  15. การปูองกัน  16. งานพัฒนา  17. พัฒนาขีด 
   การมีสํวนรํวมของ          สามารถการบริการ  และบรรเทา  ระบบไฟฟูา  ความสามารถ 
   ราษฎรในกระบวนการ         จัดการ การเงิน การ  สาธารณภัย  การจราจรและ  ของบุคลากร 
   พัฒนาท๎องถิ่น          คลังให๎มีประสิทธิภาพ     การประปา  ท๎องถิ่น 
 

 
แผนงาน  1. การศึกษา    2. การศาสนา        3. สาธารณสุข            4. สังคม            5. สร๎างความ      6. เคหะและ           7. บริหารงาน             8. การรักษา 
        วัฒนธรรมและ              สงเคราะห์            เข๎มแข็งของ                    ชุมชน       ท่ัวไป             ความสงบ 
        นันทนาการ                ชุมชน                                         ภายใน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. สร๎างความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
สังคมและสร๎าง 
ความเชือ่มัน่ที่
มีตํอรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนา
ด๎าน
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

1. การพฒันา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

1. เสริมสร๎าง 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คํานิยม 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

54,195,000 43,435,000 43,435,000 43,435,000 43,435,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัการศึกษาทั้ง 
ในระบบและนอก
ระบบให๎มีคุณภาพได๎ 
มาตรฐานเพื่อก๎าวสูํ 
ประชาคมอาเซียน 
2. สํงเสรมิพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเดก็ 
เยาวชน สตร ี
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การประกอบอาชีพที่ 
เหมาะสมตามศักยภาพ 
แกํประชาชนและกลุํม 
ผู๎ด๎อยโอกาส 
4. สํงเสรมิ สนับสนุน 
จัดตั้งกุลมํอาชีพใน 
ชุมชน 
5. อนรุักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

236 
โครงการ 

กอง
การศกึษา 
กอง
สวัสดิการฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
3. สร๎างความ
มั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของ
ประชาชน 
สังคมและสร๎าง 
ความเชือ่มัน่ที่
มี 
ตํอรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนา
ด๎าน
เศรษฐกิจ
และคุณภาพ 
ชีวิตที่ด ี

2. การพฒันา 
ระบบสุขภาพ
และสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
และสังคม 
สงเคราะห ์

1. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสุขภาพ
อนามัย 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

16,312,000 16,212,000 16,312,000 16,212,000 16,212,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเดก็ 
เยาวชน สตร ี
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ 
สุขภาพแบบครบวงจร 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การปูองกนัและแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติดอยําง 
เป็นระบบและครบ
วงจร 
 

82  
โครงการ 

กอง
สาธารณสขุฯ 
กอง
สวัสดิการฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนา
ด๎าน 
โครงสร๎าง 
พื้นฐานและ 
บริการ
สาธารณะ 

3. พัฒนา
ระบบ 
สาธารณูปโภค
และ 
สาธารณูปการ  

1. มีโครงขําย 
เส๎นทาง
คมนาคม 
ที่ได๎มาตรฐาน 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

48,100,000 64,800,000 24,300,000 2,800,000 2,800,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. พัฒนาขีดความ 
สามารถการบริการ 
จัดการ การเงนิ การ 
คลังให๎มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาขีดความ 
สามารถของบุคลากร 
ท๎องถิ่น 
3. การผังเมอืงและ 
การพัฒนาการใชท๎ี่ดิน 
4. งานพัฒนาระบบ 
ไฟฟูาการจราจรและ 
การประปา 
5. อนรุักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมตลอด 
จนพลังงานทดแทน 
และการอนุรกัษ์ 
พลังงาน 
6. งานกอํสร๎างปรับ 
ปรุงบ ารุงรกัษาโครง 
สร๎างพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจและการ 
คมนาคมขนสํง 
7. สนับสนนุและ 
พัฒนาประสทิธิภาพ 
การจดัการขยะน้ าเสีย 
ในชุมชนแบบมีสํวน 
รํวมอยํางครบวงจร 

35  
โครงการ 

ส านักปลัดฯ 
กองชําง 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนา
ด๎าน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดลอ๎ม 
อยํางย่ังยืน 

5. การพฒันา
ระบบ 
การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

1.กระจาย
รายได๎ทั่วถึง
และเป็น 
ธรรม 

จ านวน
กิจกรรมที่ 
ด าเนนิการ 

3,230,000 21,650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การมสีํวนรํวมของ 
ราษฎรในกระบวนการ 
พัฒนาทอ๎งถิน่ 
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การประกอบอาชีพ 
ที่เหมาะสมตาม 
ศักยภาพแกํประชาชน 
และกลุมํผู๎ดอ๎ยโอกาส 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัตั้งกลุํมอาชีพ 
ในชุมชน 
4. สํงเสรมิการ 
ทํองเที่ยว 
 

23 
โครงการ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองชําง 
ส านักปลัดฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนา
ด๎าน 
สังคมและ
ความ 
มั่นคง 

4. สํงเสรมิ
เศรษฐกิจ 
และพัฒนา
แหลํง 
ทํองเที่ยว 

1. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ๎มได ๎
รับการบริหาร
จัด 
การและใช๎
ประโยชน ์
อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

1,275,000 1,155,000 1,205,000 1,155,000 1,155,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  

โครงการ 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ 
สุขภาพแบบครบ 
วงจร 
2. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การปูองกนัและแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติดอยําง 
เป็นระบบและครบ 
วงจร 

33 
โครงการ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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แบบ ยท.03 
  3.5  รายละเอียดของยุทธศาสตร์ 
 

ความเช่ือมโยง 
กบัยทุธศาสตร์ 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/ 
โครงการ 

 
ค่าเปา้หมาย 

  ความก้าว 
หน้าของ           
เป้าหมาย 

 
กลยทุธ ์

ผลผลติ/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

หลกั 

หน่วย 
สนบัสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนา
ชุมชน 
และทอ๎งถิน่ให๎ 
นําอยํู เป็น
แหลํงสร๎างงาน  
สร๎าง 
รายได๎แกํชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนา
ด๎าน 
สังคมและ
ความ 
มั่นคง 

4. สํงเสรมิ
เศรษฐกิจ 
และพัฒนา
แหลํง 
ทํองเที่ยว 

1. พัฒนาขีด
ความสามารถ 
บุคลากร 
ประชาชนมี
สํวน 
รํวมใน
กระบวน 
การพัฒนา
ท๎องถิ่น 

จ านวน
กิจกรรมที ่
ด าเนนิการ 

2,815,000 2,815,000 5,025,000 2,815,000 2,815,000 อยําง 
น๎อย 
ปีละ 
32  
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าร 

1. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การมสีํวนรํวมของ 
ราษฎรในกระบวนการ 
พัฒนาทอ๎งถิน่ 
2. พัฒนาขีดความ 
สามารถการบริการ 
จัดการการเงนิ  การ 
คลังให๎มีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสรมิ สนับสนุน 
การจดัการศึกษาทั้ง 
ในระบบและนอก
ระบบให๎มีคุณภาพ 
ได๎มาตรฐานเพือ่ก๎าว 
สูํประชาคมอาเซียน 

32 
โครงการ 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กอง
การศกึษา 
กอง
สวัสดิการฯ 
กองวชิาการ
และแผนงาน 

เทศบาล 
เมือง 
ตะลุบัน 
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ส่วนที่ ๒  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

      ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปน็ยุทธศาสตรช์าติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิตทิั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลติภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยัง

อยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อม

ล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมช่ีองว่างที่

สามารถพัฒนาต่อไปได้มติิสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็น

ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความตอ่เนื่องและ

ความยดืหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสทิธิภาพนอกจากนี้ 

ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มสีัดส่วนประชากร

วัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ

ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้ง

ด้านความมัน่คงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้าน

ต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว

จะก่อใหเ้กิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และสิง่แวดล้อม  ดังนัน้  

ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตรด์้านต่างๆที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหนา้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

วิสัยทัศนป์ระเทศคอื “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี

ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรช์าติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขง่ขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม                                                                                                                            
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๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

            การพัฒนาประเทศในชว่งระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมั่นคง 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรช์าติ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี

ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลย ีและ

ระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมอืกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่

รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภบิาลตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) 

ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หนว่ยงานด้าน

ความมั่นคงและการมสี่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ

มั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตรช์าติดา้นความมั่นคง 

ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขใหเ้กิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มคีวามเข้มแข็ง มีความพร้อม 

ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ

สถาบันหลกัของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุขที่มเีสถียรภาพและมีธรรมาภบิาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สว่นตน และ 

(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้

ปัญหาใหมเ่กิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การตดิตาม เฝา้ระวัง ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสรา้งความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพืน้ที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ

ทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนว่ยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง

แหง่ชาติแบบบูรณาการอย่างมปีระสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแหง่ชาติ กองทัพและหนว่ยงาน                                                                                                                     
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ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญ

กับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร

จัดการภัยคุกคามให้มปีระสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และที่มใิช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจรญิ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 

ภูมภิาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) 

การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันตภิาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การรว่มมอืทางการพัฒนากับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภบิาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  

(๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการตดิตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือนป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

(๒)การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ(๓) การพัฒนา

กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติด้านความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุง่เน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพืน้ฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”  

โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ และจุดเด่นทางทรัพยากร 

ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสาน

กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 

เพื่อปูทางสูอ่นาคต ผา่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมติิต่าง ๆ ทั้งโครงขา่ยระบบคมนาคมและ

ขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดจิิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 

พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์

ที่รองรับอนาคต บนพืน้ฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 

ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 

ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึน้ของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ

คนในประเทศได้ในคราวเดียวกันตัวชีว้ัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลติภัณฑม์วล

รวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลติภาพการผลติของประเทศทั้งในปัจจัยการผลติและแรงงาน 

(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์

ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 

  ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ

ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร

ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ                                                                                                          
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๒. อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคตที่ขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พฒันาแล้วดว้ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง่อนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม

ชีวภาพ(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและ

ปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจสิติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ 

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ

การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดงึดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มคีุณภาพสูง 

ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ  

ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพในด้าน

โครงขา่ยคมนาคม พืน้ที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง

โครงขา่ยคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพืน้ที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผูป้ระกอบการยุคใหม่ ที่มี

ทักษะและจติวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มคีวามสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 

(๑) สร้างผูป้ระกอบการอัจฉริยะ(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอ้มทั้งกาย  

ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดรีอบด้านและมีสุขภาวะที่ดใีนทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ

ผูอ้ื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิัย รักษาศลีธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ

ที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ

เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต สู่การเป็นคนไทยที่มทีักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 

ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยคุใหมแ่ละอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมรว่มปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลีย้งดูในครอบครัว (๒) การบูรณา

การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา (๓) การสร้างความ 

เข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยม

และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม

ของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจติสาธารณะและมีความรับผดิชอบต่อสว่นรวม 
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๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย

(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรยีมความพร้อมให้แก่พ่อแมก่่อนการตัง้ครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวนิัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ

ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผูสู้งอายุ ส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผูเ้รียนใหม้ี

ทักษะการเรียนรูแ้ละมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อตอ่การพัฒนา

ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่(๓) การเพิ่มประสทิธิภาพระบบ

บริหารจัดการศกึษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ลอดชีวติ (๕) การสร้างความ

ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผดิชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์ม และ(๗) การ

สร้างระบบการศกึษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสง่เสริมพหุปัญญา

ผา่นครอบครัว ระบบสถานศกึษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 

สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสา่หรับผู้มีความสามารถพิเศษผา่นกลไกต่าง ๆ และ 

(๓) การดึงดูดกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มคีวามสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย  

(๑) การสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  

(๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรา้งสุขภาวะที่ดี และ 

(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพืน้ที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) 

การสรา้งความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมสี่วนรว่มของภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนา

ทักษะนอกห้องเรยีน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                           

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย  

             (๑) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวติ (๒) การส่งเสริมให้

ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ

อาชีพ และ    (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา                                                                                                                                   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 

ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรว่มคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ 
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และความรับผดิชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน

การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิตสิุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มคีุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้

นานที่สุด โดยรัฐใหห้ลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตัวชีว้ัด 

ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชวีิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผูบ้ริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่ม

ผลติภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมอืที่มีคุณภาพและความรเิริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน

การท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผูด้้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็น

ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศกึษา โดยเฉพาะส่าหรับผูม้ีรายได้น้อยและกลุ่มผูด้้อยโอกาส และ 

(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (๑) พัฒนา

ศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมติิต่าง ๆ(๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอ่การสร้างชีวติและสังคมที่มคีุณภาพและปลอดภัย 

ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมอืงในอนาคต (๔) ปรับโครงสรา้งและ

แก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่บนฐานขอ้มูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานใน

พืน้ที่                                                                                                                           

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิง้กัน และมีคุณธรรม 

โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) 

สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม

ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรใีนการสร้างสรรคส์ังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรคเ์พื่อรองรับสังคมยุค

ดิจทิัล                                                                                                                        

๔. การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขดีความสามารถในการจัดการวางแผนชีวติ 

สุขภาพ ครอบครัว การเงนิและอาชีพ(๒) เสริมสรา้งศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) 

สร้างการมสี่วนรว่มของภาคส่วนตา่ง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุม้กันทางปัญญาให้กับ

ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ 

สิง่แวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมอืระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง

บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีสว่นร่วม

ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดา่เนินการบนพืน้ฐานการเติบโตรว่มกัน ไม่ว่าจะเป็น

ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวติโดยใหค้วามส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ

ยั่งยืนเพือ่คนรุ่นตอ่ไปอย่างแท้จรงิตัวชีว้ัด ประกอบด้วย 

 (๑) พืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการ

ฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดย

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว

ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลติที่

ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา

การอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม                                                                                                                         

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งเป้าสูก่ารลงทุนที่เป็นมิตรตอ่สภาพภูมอิากาศในการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 

และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พืน้ที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมนิิเวศอย่างเป็นเอกภาพ                                                                                                              

(๒) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มกีารบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ

อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพืน้ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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 (๕) พัฒนาเครอืข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมสี่วนรว่มของทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสรา้งระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการ

ปอ้งกันโรคอุบัติใหมแ่ละอุบัติซ้ า 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  

(๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุม่น้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดา้นน้ าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้ง

ระบบในการใชน้้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใชน้้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 

พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใชพ้ลังงานที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน

การเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิตปิริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมอื กลไกและระบบยุติธรรม และ

ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ

ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมสี่วนรว่ม และธรร

มาภบิาล 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนว่ยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับ

หรอืในการให้บริการยึดหลักธรรมาภบิาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สว่นรวม 

มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่า

นวัตกรรมเทคโนโลยีขอ้มูลขนาดใหญ่  ระบบการท่างานที่เป็นดิจทิัล  เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฎิบัติ 

งานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมลีักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนรว่มเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม

ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจรติ

ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัยมีความ

เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนา่ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอือ้ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี

การบริหารที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรมตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพ

ของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวน 

การยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บรกิารอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ 
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ภูมภิาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผา่นการน่าเทคโนโลยีดจิทิัลมา

ประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (๒) ระบบการเงนิการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตาม

ประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสรมิให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม(๒) ทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการพัฒนาประเทศ และ 

(๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยงาน

ที่มสีมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึกมีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ  

(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความ  

ก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดย(๑) ประชาชนและภาคีตา่งๆ ใน

สังคมรว่มมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

จรยิธรรมและความซื่อสัตย์สุจรติ (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

บูรณาการ                                                                                                                           

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ้าเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้

มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ  

(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ เท่าเทียมมกีารเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย  

(๑) บุคลากรและหนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรคีวาม

เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชงิรุกร่วมกัน

ในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมี

เป้าหมายและยุทธศาสตรร์่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมสี่วนรว่ม

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

วิสัยทัศน์ : สูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง่สูก่าร

เปลี่ยนผา่นประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มรีายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

     ๑. กรอบวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมคีวามตอ่เนื่องจากวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอ้มน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์

ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง่สูก่ารเปลี่ยน

ผา่นประเทศไทย จากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มคีวามมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  

           ๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ 

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น

ประเทศรายได้สูงที่มกีารกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่

ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย แหลง่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  

 ๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง  

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                             

 ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

 ๔. การสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  

๑. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  

          ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

  ๕. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม              

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคใต้ 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มชืี่อเสียงระดับโลก  

และแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพสามารถ สร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพืน้ที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน

รวมทั้งมรีะบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

ในขณะที่การผลติภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหลง่ผลติและแปรรูปที่ส าคัญ 
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ของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม  นอกจากนี ้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้

เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยง การพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมภิาคเอเชียใต้และ

เอเชียตะวันออก ดังนัน้ การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวใหเ้ป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมี

ชื่อเสียง ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พรอ้มกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มศีักยภาพใหเ้ป็นที่รู้จักในระดับ

นานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลติและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการคา้ การลงทุน กับภูมภิาคต่างๆ ของโลก  

๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมอืงท่องเที่ยวพักผอ่นตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง  

ผลติภัณฑย์างพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมอืงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น 

ของโลก”  

๒. วัตถุประสงค์  

     ๑. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก ๑๙ แผนพัฒนา

ภาคใต้  

     ๒. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น้ ามันแหง่ใหมข่องภาคและ เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม  

     ๓. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหว่งโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม                                                                                                                        

     ๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ

เชื่อมโยงการค้าโลก  

     ๕. เพื่อพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาสใน

การสรา้งรายได้ให้แก่ชุมชน  

๓.  เป้าหมาย   

      ๑. อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

      ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก  

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแหง่ใหม่ของประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓  พัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน 

เกษตรกร  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม  

และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดล้อมอย่าง 

เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 



(แบบ ผ.๐๒)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ จดัการเรียนการสอน เพื่อใหน๎ักเรียนได๎เรียน เปิดหลักสูตรศาสนาอสิลาม ๔,๑๖๐,๐๐๐ ๔,๑๖๐,๐๐๐ ๔,๑๖๐,๐๐๐ ๔,๑๖๐,๐๐๐ ร๎อยละนักเรียน การเรียนการสอนได๎

อสิลามศึกษา ตามหลักสูตรศาสนา ระดับอนุบาล/ประถมฯ ที่ผํานหลักสูตร มาตรฐานเหมาะสม

แบบเขม๎ อสิลามในระดับอนุบาล ๖ โรง ๖๖ หอ๎ง ๓๙,๖๐๐ กับชมุชนและท๎องถิ่น

และชัน้ประถมศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา

๒ หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง เพื่อใหโ๎รงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของโรงเรียน โรงเรียนมีกิจกรรมเดํน

กิจกรรม เทศบาลมีกิจกรรมเดํน จดักิจกรรมเดํนโรงละ ที่มีกิจกรรมเดํน ของแตํละโรง

ของแตํละโรงเรียน ๑ กิจกรรม กองการศึกษา

๓ สํงเสริมการอาํนออก เพื่อพัฒนาใหน๎ักเรียนรัก จดักิจกรรมเสริมทักษะใหน๎ัก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนในสังกัดเทศบาล

เขยีนได๎ การอาํนและเขยีน เรียนอาํนออกเขยีนได๎ ที่อาํนออกเขยีน สามารถอาํนและเขยีน

หนังสือได๎ หนังสือได๎ หน๎งสือได๎

๔ อบรมคุณธรรม เพื่อสํงเสริมใหน๎ักเรียนมี จดัอบรมใหน๎ักเรียนชัน้ ป.๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนในสังกัดเทศบาล

จริยธรรมนักเรียน คุณธรรมจริยธรรมสามารถ และม.๓ ทัง้ศาสนาพุทธและ ที่ผํานการอบรมคุณ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ประยุกต์ใชใ๎นชวีติประจ าวนั ศาสนาอสิลามในเดือนมีนาคม ธรรมจริยธรรม

รวม ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ -         ๔ โครงการ

เทศบาลเมืองตะลบุัน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๕ ซัมเมอร์แคมป์ เพื่อใหน๎ักเรียนทีมีความสน สอนพิเศษนักเรียนในชวํง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละเยาวชนที่ นักเรียนได๎รับความร๎ู

ใจได๎รับความร๎ูเพิ่มเติม ปิดภาคเรียน(ภาคฤดูร๎อนใน ที่ผํานกิจกรรม เพิ่มเติม

สาขาวชิาที่นักเรียนสนใจ) ซัมเมอร์แคมป์

๖ อยํูคาํยพักแรมลูกเสือ เพื่อสํงเสริมใหน๎ักเรียน นักเรียนชัน้ ป.๖ และม.๓ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละนักเรียน การเรียนการสอนได๎

เนตรนารีและยุวกาชาด ในสังกัดเทศบาลมีความ ที่ผํานกิจกรรม มาตรฐานเหมาะสม

สามัคคใีนหมูคํณะ ตามหลักสูตร กองการศึกษา

๗ จดังานวนัครูเทศบาล เพื่อสร๎างขวญัและก าลังใจ พนักงานครูเทศบาลเมือง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละพนักงานครู พนักงานครูมีขวญัและ

แกํพนักงานครูเทศบาล ตะลุบัน จ านวน ๖โรง ที่เขา๎รํวมกิจกรรม ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

๘ เขา๎คาํยวชิาการของ เพื่อพัฒนานักเรียนใหม๎ี น าตัวแทนนักเรียนป.๕ ใน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร๎อยละนักเรียน นักเรียนได๎แสดงความ

โรงเรียนในสังกัด ความเป็นเลิศในกลุมํสาระ สังกัดเทศบาลเขา๎คาํย ที่เขา๎คาํยประกวด สามารถอยํางเต็มที่ในสาระ

เทศบาล ที่เขา๎แขงํขนั ประกวดวชิาทัง้ ๔ สาระ ที่ตนเองถนัด

๙ สนับสนุนอาหาร เพื่อใหบ๎ริการแกํนักเรียน นักเรียนกํอนวยัเรียน ประถม ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนมีพัฒนาการทาง

กลางวนั กํอนวยัเรียน,ประถม,มัธยม มัธยม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกระดับชวํงชัน้มี ด๎านรํางกายปราศจากโรค

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ที่ได๎รับอาหาร ภัยไขเ๎จบ็

กลางวนั

รวม ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐ -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๕ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑๐ สนับสนุนอาหาร เพื่อใหบ๎ริการแกํนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนได๎รับสารอาหาร

เสริม(นม) ระดับกํอนวยัเรียนและ ทัง้ ๖ โรงและศูนย์พัฒนา ที่ได๎รับอาหาร ครบถ๎วนสุขภาพแขง็แรง

ประถมศึกษา เด็กเล็กบ๎านปาตาตีมอ เสริม (นม)

๑๑ สํงเสริมการจดัท า เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน นักเรียน ครูในสังกัดเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หลักสูตรสอดคล๎อง การจดัการศึกษามีประสิทธิ

หลักสูตรสถาน ศึกษาใหส๎อดคล๎องกับความ จ านวน ๖ โรง กับความต๎องการ ภาพสอดคล๎องกับความ

ศึกษา ต๎องการของท๎องถิ่น ของท๎องถิ่น ต๎องการของท๎องถิ่น กองการศกึษา

๑๒ จดัการแขงํขนันักเรียน เพื่อใหน๎ักเรียนในสังกัด คัดเลือกนักเรียนคนเกํงทัง้ระดับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน เด็กนักเรียนในสังกัด

คนเกํงในโรงเรียน สังกัดเทศบาลได๎รับการ ประถมและระดับมัธยมศึกษา ที่ผํานการคัดเลือก ได๎เขา๎รํวมการแขงํขนัทักษะ

สังกัดเทศบาล สํงเสริมด๎านการศึกษา ในสังกัดเทศบาล ทางวชิาการ

๑๓ จดัการประเมินคุณภาพ เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์การจดั นักเรียนชัน้ ป.๒ ,๕ และม.๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดมีขอ๎มูล

การจดัการศึกษา การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง ในการปรับปรุงและพัฒนา

นักเรียน น าขอ๎มูลมาปรับปรุงพัฒนา การศึกษาอยํูในระดับ คุณภาพทางการศึกษา

คุณภาพการจดัการศึกษา ที่พึงพอใจ

รวม ๓,๖๗๐,๐๐๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ -          ๔ โครงการ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๔ แขงํขนัทักษะทางวชิา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขา๎รํวม คัดเลือกนักเรียนทัง้ ๖ โรง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนได๎เผยแพรํผลงาน

การภาคใต๎และระดับ แขงํขนัทักษะทางวชิาการใน เขา๎รํวมการแขงํขนัทักษะทาง ที่เป็นตัวแทนเขา๎รํวม ทางวชิาการและเป็นการเสริม

ประเทศ ระดับภาคใต๎และประเทศ วชิาการในระดับภาคและประเทศ แขงํขนัทักษะฯ ทักษะใหแ๎กํนักเรียนอกีทาง

๑๕ อบรมคณะกรรมการ เพื่อใหค๎ณะกรรมการสถาน อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของคณะ คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศึกษาสามารถปฏิบัติหน๎าที่ ขัน้พื้นฐานของโรงเรียนใน กรรมการที่ผํานการ ปฏิบัติหน๎าที่ตามอ านาจ กองการศึกษา

ตามบทบาท สังกัด  ๖ โรง อบรม หน๎าที่

๑๖ จดัซื้อสื่อการเรียน เพื่อใหม๎ีสื่อประกอบการ สือประกอบการเรียนการสอน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประเภทของ นักเรียนมีสื่อการเรียนการ

การสอน เรียนการสอนที่ทันสมัย ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล สื่อที่ใชป๎ระกอบ สอนที่หลากหลาย

ใหน๎ักเรียนมีความสนใจ การเรียนการสอน ครบถ๎วนทันสมัย

มากขึ้น

๑๗ มหกรรมสัปดาห์ เพื่อเผยแพรํผลงานของ แขงํขนัทักษะทางวชิาการของ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของตัวแทน โรงเรียนได๎ตัวแทนนักเรียน

วชิาการ โรงเรียนและพนักงานครู นักเรียนและเผยแพรํผลงาน นักเรียนที่เขา๎รํวม เพื่อเขา๎รํวมแขงํขนัทักษะ

และแขงํขนัทักษะทาง ของโรงเรียนและพนักงานครู แขงํขนัทางวชิาการ ทางวชิาการ

วชิาการของนักเรียน

๑๘ ครูปชนียบุคคล เพื่อเป็นการเชดิชเูกียรติ คัดเลือกครูเพื่อเป็นการยกยํอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนครูที่ได๎รับ มีครูที่เป็นแบบอยํางที่ดี

พนักงานครู และเชดิชเูกียรติ คัดเลือก และได๎รับการยกยํองเชดิชู

เกียรติ

รวม ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ -         

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

 ๕ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๘ ครูปชนียบุคคล เพื่อเป็นการเชดิชเูกียรติ คัดเลือกครูเพื่อเป็นการยกยํอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนครูที่ได๎รับ มีครูที่เป็นแบบอยํางที่ดี

พนักงานครู และเชดิชเูกียรติ คัดเลือก และได๎รับการยกยํองเชดิชู

เกียรติ

๑๙ (อังกฤษ จนี มลายู ตํางประเทศใหก๎ับนักเรียนใน เยาวชนในพื้นที่ใกล๎เคยีง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ และเยาวชนที่ได๎ เทศบาลและพื้นที่ใกล๎เคยีง

อาหรับ) เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล๎เคยีง เรียนร๎ู ได๎เรียนร๎ูภาษาตํางประเทศ

๒๐ สํงเสริมการเรียน เพื่อสํงเสริมการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่ นักเรียนได๎รับความร๎ู

หลักสูตรฟัรฎูอนี แก๎ไขปัญหาพื้นที่ชายแดน เทศบาลทัง้ ๖ โรง เรียนหลักสูตรฟัรฎอนี สอดคล๎องกับพื้นที่ชายแดน

ภาคใต๎ ภาคใต๎

๒๑ ประกวดสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร๎อยละของโรงเรียน สภาพแวดล๎อมภายในและกองการศึกษา

ดีเดํน/หอ๎งเรียนดีเดํน ในสังกัดใหม๎ีสภาพแวดล๎อม ทัง้ ๖โรง หอ๎งเรียนที่มีสภาพ บริเวณโรงเรียนสวย สะอาด

ที่ดี นําอยํู นําเรียน แวดล๎อมสวยงาม รํมร่ืน

สะอาด รํมร่ืน

๒๒ จดัการศึกษาผสมผสาน เพื่อสํงเสริมการศึกษาแก๎ไข อสิลามศึกษาตอนกลาง/ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนได๎รับความร๎ู

โดยเรียนหลักสูตร ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ มุตะวซัซีเฏาะห(์ม.๑-๓)และ ที่ส าเร็จหลักสูตร และเขา๎ใจในหลักสูตร

อสิลาม อสิลามศึกษาตอนปลาย/ ตอนกลางและตอน ทัง้อสิลามศึกษาตอนกลาง

ซานาวยี๏ะ (ม.๔-๖) ปลาย และอสิลามศึกษาตอนปลาย

รวม ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

                        ๕  โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๓ การพัฒนาการเรียนร๎ู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ พร๎อมกับการเขา๎สูํ นักเรียนได๎รับความร๎ู

สูปํระชาคมอาเซียน รองรับการเขา๎สูปํระชาคม ทัง้ ๖โรง ประชาคมอาเซียน และทักษะวชิาการทีมี

อาเซียน คุณภาพเพิ่มขึ้น

๒๔ สนับสนุนคาํใชจ๎าํย เพื่อเป็นคาํใชจ๎าํยในการ คาํปรับปรุงหลักสูตร คาํพัฒนา ############ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน นักเรียนได๎รับความร๎ูและมี

บริหารสถานศึกษา สํงเสริมพัฒนาศักยภาพการ ขา๎ราชการครู หอ๎งสมุด แหลํง ที่มีทักษะทางวชิาการ ทักษะทางวชิาการ

(เงนิอุดหนุน) ศึกษาของการเรียนการสอน เรียนร๎ู ฯลฯ นักเรียนโรงเรียน เพิ่มขึ้น

ในสังกัดเทศบาล ทัง้ ๖ โรง

๒๕ นิเทศภายใน เพื่อเป็นการติดตามการจดั โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ พนักงานครูมีความกระตือรือกองการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน ๖โรง เขา๎นิเทศภายใน ร๎นในการจดัการเรียนการ

ของพนักงานครู โรงเรียน สอนใหม๎ีคุณภาพเพิ่มขึ้น

๒๖ หอ๎งสมุดสํงเสริมการ เพื่อสร๎างแหลํงเรียนร๎ูครอบ โรงเรียนในสังกัดจดัซื้อหนังสือ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของผ๎ูใชบ๎ริการ โรงเรียนมีแหลํงเรียนร๎ูที่

อาํนแหลํงเรียนร๎ูของ คลุมทัง้ ๘ สาระสํงเสริม ตํางๆ ครุภัณฑ(์รายละเอยีด แหลํงเรียนร๎ูของ หลากหลาย สํงเสริมการรัก

โรงเรียน การอาํนการคดิของนักเรียน ตามที่เทศบาลก าหนด) โรงเรียน การอาํนของนักเรียน

๒๗ สร๎างแรงจงูใจใฝุ เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจให๎ นักเรียนที่จบอนบาล๓ จบชัน้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละของนักเรียน เด็กมีความภาคภูมใจใน

สัมฤทธิ์ แกํเด็กและสร๎างความสัมพันธป์.๖ จบชัน้ ม.๓ โรงเรียนใน ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษาที่ตนเอง

อันดีระหวาํงครูและผ๎ูปกครองสังกัดเทศบาล ศึกษาอยํู

รวม ########## ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ -           ๕ โครงการ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๘ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเป็นคาํใชจ๎าํยโครงการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร๎อยละนักเรียนที นักเรียนได๎รับความร๎ูและ

และสือการเรียนการสอน สํงเสริมการศึกษาเพื่อแก๎ไข เทศบาลทัง้ ๖ โรง ผํานหลักสูตรการ การจดัการเรียนการสอน

อสิลามศึกษาและวชิา ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ ศึกษาพื้นฐาน มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน

พุทธศาสนาหลักสูตร

การศึกษาพื้นฐาน

๒๙ พัฒนาหลักสูตรอสิลามศึกษาเพื่อเป็นคาํใชจ๎าํยโครงการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่ นักเรียนได๎รับความร๎ูและ

(มุตะวซัซีเฏาะห)์และสื่อ สํงเสริมการศึกษาเพื่อแก๎ไข เทศบาลทัง้ ๒ โรง (ท.กาหยี ผํานหลักสูตร การจดัการเรียนการสอน

การเรียนการสอนในสถาน ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ ท.บางตาหยาด) อสิลามศึกษา มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน

ศึกษาแบบผสมผสาน กองการศึกษา

๓๐ สํงเสริมการเรียนร๎ู เพื่อเป็นคาํใชจ๎าํยโครงการ จดัซื้อวสัดุและสื่อการเรียน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนวสัดและสื่อ นักเรียนมีวสัดุและสื่อการ

ภาษาไทย สํงเสริมการศึกษาเพื่อแก๎ไข การสอนใหก๎ับโรงเรียน การเรียนการสอน เรียนการสอนที่ทันสมัย

ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต๎ ในสังกัดเทศบาล

๓๑ การเรียนร๎ูปรัชญา เพื่อใหน๎ักเรียนมีความเขา๎ใจ จดักิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่เขา๎ นักเรียนมีความร๎ูความ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชวีติตาม เกียวกับการใชห๎ลักปรัชญา รํวมกิจกรรม เขา๎ใจเบื้องต๎นสามารถด ารง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ชวีติตามหลักปรัชญาฯ

รวม ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

  ๔ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๓๒ จดัซื้อวสัดุการศึกษาสื่อและเพื่อใหน๎ักเรียนได๎มีสื่อและวสัดุนักเรียนโรงเรียนในสังกัด -          ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ ๒๑๗,๐๐๐ สือและอุปกรณ์การ นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์

อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนระดับ๒ โรง เรียนการสอนที่จดัซื้อ การเรียนการสอน

(รายหัวมัธยม) มัธยม

๓๓ สนับสนุนคาํใชจ๎าํยในการ เพื่อใหน๎ักเรียนได๎รับการศึกษานักเรียนระดับอนุบาล,ประถม -          ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน นักเรียนได๎รับการศึกษา

จดัการศึกษาตัง้แตํระดับ โดยไมํเสียคาํใชจ๎าํย สนับสนุนและระดับมัธยมของโรงเรียน อนุบาล,ประถมและ ขัน้พื้นฐานและลดคาํใชจ๎าํย

อนุบาลจนจบการศึกษา ปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจนในสังกัดเทศบาล ๖ โรง มัธยม ของผ๎ูปกครอง

ขัน้พื้นฐาน คาํจดัการเรียนการสอน ฯลฯ กองการศึกษา

๓๔ จา๎งเหมาพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลเพื่อดูแลชวํยเหลือเด็กอนุบาลซึ่งจา๎งเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล -          ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ จ านวนครูและคนงาน นักเรียนระดับอนุบาลได๎รับ

พนักงานครูในสังกัดเทศบาลมีไมํของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่จา๎งเหมา การดูแลอยํางทั่วถึง

เพียงพอ จ านวน ๑๕ คน

๓๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อใหภ๎ูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาจา๎งเหมาคนงานเพื่อดูแล -          ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนคนงานที่ ภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสะอาด สวยงาม ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก จา๎งเหมา เด็กเล็กสวยงาม

เล็ก จ านวน ๑ คน

๓๖ จา๎งเหมาครูโรงเรียนใน เพื่อจา๎งครูสอนดูแลเด็กนักเรียนจา๎งเหมาครูโรงเรียนในสังกัด -          ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนครูที่เทศบาล นักเรียนได๎รับความร๎ูและ

สังกัดเทศบาล เนื่องจากพนักงานครูในสังกัดเทศบาล จ านวน ๕ คน จา๎ง การเรียนการสอนมีประสิทธิ

มีไมํเพียงพอ ภาพได๎มาตรฐาน

รวม -         ๑๑,๖๔๗,๐๐๐ ๑๑,๖๔๗,๐๐๐ ๑๑,๖๔๗,๐๐๐ -         

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ๕ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๓๗ สนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อใหบ๎ริการแกํเด็กนักเรียนมัธยมระดับมัธยมศึกษา จ านวน -          ๘๑๘,๐๐๐ ๘๑๘,๐๐๐ ๘๑๘,๐๐๐ จ านวนนักเรียน นักเรียนและเด็กมีพัฒนาการ

ตามหลักสูตรการศึกษาแบบผสม๒ โรง (ผสมผสาน) ที่ได๎รับอาหาร ทางด๎านรํางกายปราศจาก

ผสาน (อสิลามศึกษาตอนกลาง/ กลางวนั โรคภัยไขเ๎จบ็

มุตะวซัซีเฏาะห ์ม. ๑-ม.๓)

๓๘ จดัซื้อวสัดุการศึกษา สื่อ เพื่อใหน๎ักเรียนได๎มีสื่อและวสัดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน -          ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สื่ออุปกรณ์การเรียน นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์

และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ปาตาตีมอ การสอนที่จดัซื้อ การเรียนการสอนได๎ดีขึ้น

การสอน (รายหัว)

๓๙ สนับสนุนคาํใชจ๎าํยในการ เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนา -          ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ จ านวนเด็กปฐมวยั เด็กได๎รับการศึกษาขัน้

จดัการศึกษาตัง้แตํระดับ เด็กเล็กได๎รับการศึกษาโดยไมํเสียเด็กเล็ก ที่ได๎รับการจดัสรร พื้นฐานและลดคาํใชจ๎าํยของกองการศึกษา

อนุบาลจนจบการศึกษา คาํใชจ๎าํยและใหก๎ารสนับสนุน งบประมาณ ผ๎ูปกครอง

ขัน้พื้นฐาน คาํปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน

คาํหนังสือเรียน ฯลฯ

๔๐ สื่อการเรียนการสอนเชงิ เพื่อใหเ๎ด็กปฐมวยัเรียนร๎ูสื่อ เด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนา -          ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สื่อและอุปกรณ์การ เด็กมีสื่อและอุปกรณ์การ

สัญญลักษณ์ของความเป็น การเรียนการสอนเชงิสัญญลักษณ์เด็กเล็ก เรียนการสอนที่จดั เรียนการสอนได๎ดีขึ้นมีความ

ชาติ ของความเป็นชาติ ซื้อใหก๎ับเด็กเล็ก ร๎ูเกียวกับสัญลักษณ์

๔๑ แขงํขนักีฬาเยาวชนต๎าน เพื่อสํงเสริมการออกก าลังกายเยาวชนชวํงอายุ ๑๒-๒๐ ปี -          ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนนอก เด็กและเยาวชนนอกสถาน

ยาเสพติดนอกสถานศึกษา โดยการเลํนกีฬา หรือเยาวชนนอกสถานศึกษา สถานศึกษาเขา๎รํวม ศึกษาหาํงไกลอบายมุข

ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน โครงการ ร๎อยละ๙๐ ปลอดยาเสพติด

รวม -         ๑,๒๐๕,๐๐๐ ๑,๒๐๕,๐๐๐ ๑,๒๐๕,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  ๕ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๔๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสร๎าง เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูและ จดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ตํางๆ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มีแหลํงเรียนร๎ู ภูมิทัศน์ของโรงเรียนสวย

แหลํงเรียนร๎ูในโรงเรียน พัฒนาสนามเด็กเลํน (รายละเอยีดตามที่เทศบาล ที่สวยงามรํมร่ืน งามและรํมร่ืน ตลอดจนมี

ตลอดจนภูมิทัศน์ของ ก าหนด) สนามเด็กเลํนเป็นสัดสํวน

โรงเรียนใหส๎วยงามฯ

๔๓ จา๎งเหมาพี่เลี้ยง เพื่อจา๎งพี่เลี้ยงเด็กของ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลของ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนครูพี่เลี้ยงที่ นักเรียนอนุบาลได๎รับการกองการศึกษา

เด็กอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จา๎งเหมา ดูแลอยํางทั่วถึง

๔๔ จา๎งเหมาครูโรงเรียนใน เพื่อจา๎งครูสอนของโรงเรียน ครูจา๎งสอนโรงเรียนใน ๑,๒๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนครูสอนจา๎ง นักเรียนได๎รับความร๎ูและ

สังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาล จ านวน ๑๐ คน ที่เทศบาลจา๎งเหมา การเรียนการสอนมี

ประสิทธภิาพได๎มาตรฐาน

รวม ๑,๘๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ -         

########## ๔๐,๗๖๕,๐๐๐ ๔๐,๗๖๕,๐๐๐ ๔๐,๗๖๕,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา       ๑.๑ แผนงาน การศึกษา

  ๓ โครงการ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมแผนงานการศึกษาท้ังสิ้น ๔๒ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ จริยธรรมมุสลีมิน เพื่อเผยแพรํจริยธรรมคุณธรรมจดันิทรรศการและจดั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่ ประชาชนในเขตเทศบาล

(เมาลิด) อันดี สูปํระชาชนทราบตาม บรรยายธรรมอสิลาม เขา๎รํวมกิจกรรม เขา๎ใจในหลักธรรมค าสอน

หลักศาสนาอสิลาม ของศาสนาอสิลาม

๒ บวชสามเณรภาคฤดูร๎อน เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน จดับรรพชาสามเณรภาค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ ประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลได๎มีกิจกรรมทาง ฤดูร๎อนใหแ๎กํเด็ก เยาวชน เยาวชนที่เขา๎รํวม ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา

ศาสนา จ านวน ๓๐ คน กิจกรรม

๓ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลุกจติส านึกแกํเยาวชน อบรมคุณธรรม จริยธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชนที่ เยาวชนตระหนักและมี

ในเขตเทศบาลภาค เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในเขตเทศบาล เขา๎รํวมกิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา

ฤดูร๎อน

๔ ครอบครัวสุขสันต์ เพื่อใหเ๎ยาวชนมสลิมมีความ เยาวชนมุสลิมในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชนที่ เยาวชนมุสลิมเขา๎ใจบทบัญญตัิ

ร๎ูความเขา๎ใจบทบัญญตัิ ผํานการอบรม ของการสมรสสามารถด ารง

เกํยวกับการสมรส ชวีติคูไํด๎อยํางมีความสุข

๕ สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสํงเสริมกิจการพุทธศาสนากิจกรรมส าคัญทางศาสนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

ตามวถิีพุทธศาสนา และสร๎างความสัมพันธอั์นดี เชนํ วนัวสิาขบูชา เขา๎รํวมกิจกรรมทาง ด๎านศาสนามากขึ้น

ระหวาํงประชาชนในชมุชน วนัมาฆบูชาฯลฯ ศาสนา

รวม ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ๕ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๖ หลํอเทียนและสมโภช เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน จดักิจกรรมหลํอเทียนพรรษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

เทียนพรรษา ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา ณ วดัเขา (วดัวมิลวฒันาราม) เขา๎รํวมกิจกรรม และอนุรักษ์ประเพณีไทย

และสํงเสริมอนุรักษ์ประเพณีไทย

๗ ประเพณีวนัขึ้นปีใหมํ เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน จดักิจกรรมท าบุญตักบาตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

ได๎รํวมท าบุญตักบาตรและ วนัขึ้นปีใหมํ เขา๎รํวมกิจกรรม และอนุรักษ์ประเพณีไทย

อนุรักษ์ประเพณีไทย

๘ สํงเรือยอกองเขา๎รํวม เพื่อถวายความจงรักภักดีตํอ จดัสํงนักกีฬาเขา๎รํวมการแขงํขนั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประเภทรางวลัที่ได๎ ได๎แสดงความจงรักภักดี

แขงํขนัหน๎าพระที่นั่งฯ สถาบันพระมหากษัตริย์ หน๎าพระที่นั่ง จ านวน ๑ ทีม รับจากการแขงํขนั ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์

๙ ประเพณีชกัพระ เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรมกองการศึกษา

ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา พื้นที่ใกล๎เคยีงรํวมงาน เขา๎รํวมงานประเพณี และอนุรักษ์ประเพณีไทย

และอนุรักษ์ประเพณีไทย ชกัพระ

๑๐ ประเพณีวนัสงกรานต์ เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา อ าเภอใกล๎เคยีงได๎รํวมงาน เขา๎รํวมงานประเพณี และอนุรักษ์ประเพณีไทย

และอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณี วนัสงกรานต์

๑๑ ประเพณีวนัลอยกระทง เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน ประชาชนในเขตเทศบาลและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา อ าเภอใกล๎เคยีงได๎รํวมงาน เขา๎รํวมงานประเพณี และอนุรักษ์ประเพณีไทย

และอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณี ลอยกระทง

รวม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

 ๖ โครงการ

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี



๑๒ งานประเพณีและการ เพื่อใหป๎ระชาชนในชมุชน กิจกรรมการแสดงศิลปะประจ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ ประชาชนได๎เขา๎รํวมกิจกรรม

แสดงศิลปะท๎องถิ่น ได๎รํวมกิจกรรมทางศาสนา ท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เขา๎รํวมงานประเพณี ทางศาสนาและประเพณี

และอนุรักษ์ประเพณีไทย ท๎องถิ่น

๑๓ ต๎อนรับปีฮิจเราะหศั์กราช เพื่อร าลึกถึงการจเราะห์ มุสลิมและมุสลิมมะหใ์น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนมุสลิมและ มุสลิมและมุสลิมมะหร์ าลึก

ศักราชของทํานนบีมุหัมมัด  ๑๕ มัสยิดของเทศบาลเมือง มุสลิมมะหท์ี่เขา๎รํวม ถึงปีฮิจเราะหศั์กราชในรอบปี

ตะลุบัน กิจกรรม

๑๔ ตาดีกาสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความสัมพันธค์วาม โรงเรียนตาดีกาในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน เกิดความสัมพันธอั์นดี

สามัคครีะหวาํงนักเรียน เทศบาลเมืองตะลุบัน ตาดีกาที่เขา๎รํวม ระหวาํงนักเรียน ครูสอน กองการศึกษา

ครูสอนตาดีกา ผ๎ูน าศาสนา กิจกรรม ตาดีกา ผ๎ูน าศาสนา

๑๕ แขงํขนักีฬาสีโรงเรียน เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและ จดัแขงํขนักีฬาฟุตบอล วอลเลย์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่เขา๎ มีนักกีฬาตัวแทนรํวมแขงํขนั

ในเขตเทศบาล เยาวชนเลํนกีฬาที่ตนถนัด บอล เปตอง กรีฑา วอลเลย์ รํวมกิจกรรม ในระดับที่สูงขึ้น

และสนใจ บอลชายหาดฯลฯ

๑๖ ฝึกซ๎อมกีฬา กรีฑาเพื่อ เพื่อใหน๎ักเรียนมี นักเรียนในสังกัดระดับภาค ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนตัวแทน มีนักกีฬาตัวแทนรํวมแขงํขนั

เตรียมตัวเขา๎แขงํขนัระดับ ประสบการณ์ในการแขงํขนั และนักเรียนในสังกัดในระดับ นักกีฬาที่เขา๎รํวม ในระดับที่สูงขึ้น

ภาคและระดับประเทศ กีฬาประเภทตํางๆ ประเทศ การแขงํขนั

รวม ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๕ โครงการ



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๗ ตาดีกาสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความสัมพันธค์วาม โรงเรียนตาดีกาในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน เกิดความสัมพันธอั์นดี

สามัคครีะหวาํงนักเรียน ครูสอนเทศบาลเมืองตะลุบัน ตาดีกาที่เขา๎รํวม ระหวาํงนักเรียน ครูสอน

ตาดีกา ผ๎ูน าศาสนา กิจกรรม ตาดีกา ผ๎ูน าศาสนา

๑๘ แขงํขนักีฬาสีโรงเรียน เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและเยาวชนจดัแขงํขนักีฬาฟุตบอล วอลเลย์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียนที่เขา๎ มีนักกีฬาตัวแทนรํวมแขงํขนั

ในเขตเทศบาล เลํนกีฬาที่ตนถนัดและสนใจ บอล เปตอง กรีฑา วอลเลย์ รําวมกิจกรรม ในระดับที่สูงขึ้น

บอลชายหาดฯลฯ

๑๙ ฝึกซ๎อมกีฬา กรีฑาเพื่อ เพื่อใหน๎ักเรียนมีประสบการณ์นักเรียนในสังกัดระดับภาค ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนตัวแทน มีนักกีฬาตัวแทนรํวมแขงํขนั

เตรียมตัวเขา๎แขงํขนัระดับ ในการแขงํขนักีฬาประเภท และนักเรียนในสังกัดในระดับ นักกีฬาที่เขา๎รํวม ในระดับที่สูงขึ้น กองการศึกษา

ภาคและระดับประเทศ ตํางๆ ประเทศ การแขงํขนั

๒๐ จดังานวนัเด็กแหงํชาติ เพื่อใหเ๎ยาวชนได๎แสดงออก จดักิจกรรมส าหรับเด็ก เชนํ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนได๎แสดง

ในกิจกรรมตํางๆ การแสดงบนเวที กิจกรรม เยาวชนที่เขา๎รํวม ออกในทางที่ถูกต๎อง

กลางแจง๎ การร๎องเพลง ฯลฯ กิจกรรม

๒๑ คาํยเยาวชนภาคฤดูร๎อน เพื่อสร๎างทัศนคติใหเ๎ด็กและ จดักิจกรรมเขา๎คาํยเด็กและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชนที่ เป็นการสร๎างทัศนคติใหแ๎กํ

เยาวชนได๎ท างานรํวมกัน เยาวชนในเขตเทศบาล เขา๎คาํยเยาวชน เด็กและเยาวชนเรียนร๎ู

เป็นกลุมํ ภาคฤดูร๎อน การท างานรํวมกันเป็นกลุมํ

รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -         

  ๑.๒ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๒ จดัตัง้โรงเรียนศิลปะ เพื่อจดัท าหลักสูตรการเรียน สอนศิลปะพื้นบ๎านแกํเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ -            -             -            เยาวชนที่เขา๎รํวม ได๎หลักสูตรการเรียนการ

พื้นบ๎าน(พหุวฒันธรรม) การสอนศิลปะพื้นบ๎าน เชนํ และประชาชน จ านวน ๑๕๐ คน กิจกรรม สอนศิลปะพื้นบ๎านสามารถกองการศึกษา

มโนราหก์ลองยาว ดิเกฮูลู ซิละ ถํายทอดสูสําธารณะได๎

   ๕ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี



๒๓ รอมฏอนสัมพันธส์ร๎าง เพื่อสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนามัสยิดและบาราเซาะหใ์นเขต ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ สร๎างความสัมพันธอั์นดี

สายใยชมุชน เป็นการสร๎างความสัมพันธ์ เทศบาล จ านวน ๓๐ แหงํ เขา๎รํวมกิจกรรม ระหวาํงประชาชนในชมุชน

อันดีระหวาํงประชาชนในชมุชน

๒๔ ประกวดอาหาร เพื่อสํงเสริมและอนุรักษ์ จดักิจกรรมแขงํขนัการประกวด ๖๐,๐๐๐ -            -             -            ประเภทอาหารที่จดั ชมุชนเกิดความสามัคคี

ประจ าถิ่น อาหารประจ าถิ่นให๎ อาหารประจ าถิ่นใหส๎ืบทอด การประกวด ในหมูคํณะเกิดความเขา๎ใจ

สีบทอดยาวนาน ยาวนาน อันดีระหวาํงเทศบาลกับ

ชมุชน สวสัดิการ

๒๕ แขงํขนักีฬาพื้นบ๎าน เพื่อใหเ๎ด็กและเยาวชน กลุมํสตรีจดัการแขงํขนักีฬาพื้นบ๎าน ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนประเภทกีฬา ประชาชนเกิดความสามัคคี สังคม

และประชาชนได๎ท ากิจกรรมรํวมจ านวน ๒๐ชมุชน ที่จดัการแขงํขนั ในหมูคํณะ

สร๎างความสามัคคใีนชมุชน

๒๖ แขงํขนักีฬาชมุชนต๎านภัย เพื่อใหช๎มุชนมีความสามัคคี จดัการแขงํขนักีฬาระหวาํง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนทีมที่จดัการ เยาวชน ประชาชนเกิด สวสัดิการ

ยาเสพติด มีน้ าใจเป็นนักกีฬา ชมุชนในเขตเทศบาล จ านวน แขงํขนั ความสามัคคใีนหมูคํณะ สังคม

๒๐ชมุชน มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

๒๗ ฝึกสอนกีฬาขัน้พื้นฐาน เพื่อใหเ๎ด็กและเยาวชนใน ฝึกสอนกีฬาใหแ๎กํเด็กและ -          ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและเยาวชนมีนักกีฬาตัวแทนรํวมแขงํขนั

เขตเทศบาลมีพื้นฐานการ เยาวชนที่สนใจเป็นพิเศษ ที่เขา๎รํวมเลํนกีฬา ในระดับที่สูงขึ้น กองการศึกษา

เลํนกีฬาที่ถูกต๎อง ขัน้พื้นฐาน

รวม ๑,๐๑๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๘ แขงํขนักีฬาโรงเรียนในเขต เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ -          ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนนักเรียน/ มีนักกีฬาตัวแทนรํวมใน

เทศบาล เยาวชนเลํนกีฬาที่ตนถนัด โรงเรียนที่อยํูในเขตเทศบาล โรงเรียนที่เขา๎รํวม ระดับภาคและประเทศ

และสนใจ รํวมกันแขงํขนักีฬา, กรีฑา กิจกรรม กองการศึกษา

๕  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ฯลฯ

๒๙ จดังานวนัเทศบาล เพื่อใหบ๎ุคลากรท๎องถิ่นได๎ ประกอบพิธทีางศาสนา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พนักงานเทศบาล บุคลากรของเทศบาลมี

ตระหนักในการปฏิบัติ จดักิจกรรมสร๎างความสามัคคี ๒๕๐คน บุคลากร ความสามัคคใีนหมูคํณะ

หน๎าที่บริการประชาชน ในหมูพํนักงานเทศบาล ของเทศบาลมีความ เกิดประโยชน์และเป็นผลดี

สามัคคกีัน ตํอหนํวยงาน

๓๐ จดังานวนัเฉลิมพระชนม์ เพื่อร าลึกถึงพระมหา ผ๎ูบริหารพนักงาน สมาชกิฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากร ประชาชนได๎ร าลึกถึง ส านักปลัด

พรรษาสมเด็จพระเจา๎ กรุณาธคิุณแดํพระบาท ประชาชนรํวมสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนที่เขา๎ พระมหากรุณาธคิุณของ

อยํูหัว (วนัพํอแหงํชาต)ิ สมเด็จพระเจา๎อยํูหัว พระบาทสมเด็จพระเจา๎อยํูหัว รํวมกิจกรรม พระมหากษัตริย์

๓๑ จดังานวนัเฉลิมพระชนม์ เพื่อใหเ๎ห็นความส าคัญ ผ๎ูบริหารพนักงาน สมาชกิฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากร ประชาชนได๎ร าลึกถึง

พรรษาสมเด็จพระนางเจา๎ฯของแมํและร าลึกถึง ประชาชนรํวมกกิจกรรม ประชาชนที่เขา๎ พระคุณของแมํ

พระบรมราชนิีนาถ พระคุณของแมํ ปลูกต๎นไม๎ ท าความสะอาด รํวมกิจกรรม

(วนัแมํแหงํชาต)ิ

๓๐ เขา๎สุนัตหมูํ เพื่อปูองกันโรคติดตํอ จดักิจกรรมเขา๎สุนัตหมูใํหแ๎กํ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ เยาวชนปฏิบัติตามศาสนากองสาธารณสุข

เด็กและเยาวชน เยาวชนที่เขา๎รํวม บัญญตัิได๎อยํางถูกต๎อง และสิ่งแวดล๎อม

                     รวม  ๔ โครงการ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ -         

๓๐ โครงการ ๖๙๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ ประเพณีของดีเมืองสาย เพื่อสํงเสริมรักษากิจกรรม อุดหนุนที่วาํการอ าเภอสายบุรี -          ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ เป็นการอนุรักษ์และรักษา

ส าคัญทางศาสนา งานประเพณีของดีเมืองสาย เขา๎รํวมกิจกรรม ไวซ๎ึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

       ๑.๒ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวมท้ังสิ้น



๒ งานเมาลิด เพื่อระลึกถึงเกียรติประวตัิ อุดหนุนที่วาํการอ าเภอสายบุรี -          ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ เป็นการอนุรักษ์และรักษา

ศาสดาและจารีตประเพณี ตามโครงการงานเมาลิด เขา๎รํวมกิจกรรม ไวซ๎ึ่งขนบธรรมเนียม

อันดีงามของชมุชน ประเพณี

๓ งานอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อระลึกถึงเกียรติประวตัิ อุดหนุนที่วาํการอ าเภอสายบุรี -          ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ เป็นการอนุรักษ์และรักษากองสวสัดิการ

ศาสดาและจารีตประเพณี ตามโครงการจดัประกวดอาซูรอ เขา๎รํวมกิจกรรม ไวซ๎ึ่งขนบธรรมเนียม สังคม

อันดีงามของชมุชน ในชมุชนเขตเทศบาล ประเพณีใหค๎งอยํูสืบไป

๔ แขงํขนักีฬาสร๎างความ เพื่อสํงเสริมการมีสุขภาพ อุดหนุนที่วาํการอ าเภอสายบุรี -          ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ เป็นการอนุรักษ์และรักษา

สัมพันธ์ ที่ดีมีระเบียบวนิัยใหก๎ับ ตามโครงการแขงํขนักีฬาสร๎าง เขา๎รํวมกิจกรรม ไวซ๎ึ่งขนบธรรมเนียม

เยาวชน ความสัมพันธ์ ประเพณีใหค๎งอยํูสืบไป

๕ โครงการ"๑๙๙ ปี สืบสาน เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อุดหนุนศาลเจา๎ อ าเภอสายบุรี -          ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ เป็นการอนุรักษ์และรักษา

ต านานกระถางธปู- และเพณีดัง้เดิม เขา๎รํวมกิจกรรม ไวซ๎ึ่งขนบธรรมเนียม

เกี้ยวดิน ใหค๎งอยํูสืบไป ประเพณีใหค๎งอยํูสืบไป

-         ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐

-         ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ พํนสารเคมีก าจดัแมลงวนั เพื่อฉีดพํนสารเคมีก าจดั ฉีดพํนสารเคมีตามแหลํงก าจดั ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนแมลงวนั ประชาชนมีสุขภาพ

                     รวม  ๕ โครงการ

  รวมเงนิอุดหนุนท้ังสิ้น  ๕ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  



ตัวออํน แมลงวนัตัวออํน ขยะในเขตเทศบาล และตัวออํนที่ลดลง อนามัยทีดีลดการแพรํ

ระบาดโรคติดตํอ

๒ ก าจดัแหลํงเพาะพันธุ์ เพื่อก าจดัแหลํงเพาะพันธุ์ ฉีดพํนสารเคมีก าจดัแหลํง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนปลอดภัย ลดการแพรํระบาดโรค

ยุงลาย ยุงลาย เพาะพันธุยุ์งลายในเขตเทศบาล จากไขเ๎ลือดออก ไขเ๎ลือดออก

๓ รณรงคล์๎างตลาดตามหลัก เพื่อใหต๎ลาดสดเทศบาลมีความล๎างตลาดทุกวนัศุกร์ของ ๕๐,๐๐๐ -            -             -            ความเป็นระเบียบ ลดอัตราการระบาดจาก

สุขาภิบาล เป็นระเบียบเรียบร๎อย สัปดาห์ เรียบร๎อยของตลาด โรคติดตํอทีมีอาหารเป็นสื่อ

สดในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

๔ ตรวจสารเคมีต๎องหา๎ม เพื่อตรวจสารหา๎มใช๎ เก็บตัวอยํางอาหารในโรงอาหาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังที่เขา๎ ประชาชนได๎บริโภค และสิ่งแวดล๎อม

ใชใ๎นอาหาร ในอาหาร ในโรงเรียน ร๎านอาหาร แผง ตรวจสอบอาหาร อาหารที่ปลอดสารหา๎มใช๎

จ าหนํายอาหาร ในอาหาร

๕ รณรงคป์ูองกันโรคมะเร็ง เพื่อลดอัตราเสี่ยงการเป็นโรคสตรีกลุมํอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปใน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ลดมะเร็งเต๎านมและ สตรีในเขตเทศบาลลด

เต๎านมและมะเร็งปาก มะเร็งเต๎านม และมะเร็ง เขตเทศบาลเมืองตะลุบัน มะเร็งปากมดลูก อัตราเสี่ยงการเป็นโรค

มดลูก ปากมดลูก จ านวน ๖ คน มะเร็งเต๎านมและมะเร็ง

ปากมดลูก

รวม ๒๐๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๖ สํงเสริมสุขภาพเด็กดี ใหแ๎มํเลี่ยงลูกด๎วยนมแมํตลอดเด็กอายุระหวาํง ๖-๑๘ เดือน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนแมํที่เลี้ยงลูก เด็กมีสุขภาพที่แขง็แรง

จนอาหารเสริมที่จ าเป็น ด๎วยนม สมบูรณ์และมีการเลี่ยงดู

ที่ถูกต๎อง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

 ๕ โครงการ

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์



๗ พัฒนางานสาธารณสุข เพื่อให ๎อสม.มีความร๎ูความ อสม.และองคก์รภาคประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน อสม.ที่มี การพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล สามารถในการปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาล ความร๎ูความสามารถ มูลฐานมีความก๎าวหน๎า

ด๎านสาธารณสุข และมีประสิทธภิาพ

๘ ฉีดวคัซีนปูองกันโรค เพื่อรณรงคส์ร๎างเสริมภูมิคุม๎กันฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละของสัตวเ์ลี้ยง ประชาชนเกิดความตื่นตัว

พิษสุนัขบ๎า โรคพิษสุนัขบ๎า สุนัขบ๎า จ านวน ๒๐ ชมุชน ที่ได๎รับวคัซีน น าสัตวม์ารับการฉีดวคัซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า กองสาธารณสุข

๙ สมทบกองทุนหลัก เพื่อสนับสนุนและสํงเสริมการจดัสมทบกองทุนหลักประกัน ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ และสิ่งแวดล๎อม

ประกันสุขภาพ บริการสร๎างสุขภาพฯ สุขภาพต าบลตะลุบัน ดีถ๎วนหน๎า แขง็แรง

๑๐ บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใหบ๎ริการชวํยเหลือผ๎ูได๎ ผ๎ูได๎รับบาดเจบ็จากอุบัติเหตุ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การบริการชวํยเหลือ ประชาชนที่ได๎รับบาดเจบ็

รับบาดเจบ็ฯ สํงโรงพยาบาล หรือปุวยฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาล รวดเร็ว ทันตํอเวลา ได๎รับการชวํยเหลืออยําง

ใกล๎เคยีงบริการระยะทาง และพื้นที่ใกล๎เคยีง ระยะทาง รวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต๎อง

๑๐ กม. ๑๐ กม. ตามมาตรฐาน

๑๑ ปรับปรุงภาวะโภชนาการ เพื่อลดอัตราเด็กน้ าหนักน๎อยกวาํเด็กแรกเกิด-๗๒ เดือนในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กอายุแรกเกิดมี เด็กแรกเกิด-๗๒ เดือน

เด็กอายุแรกเกิด-๗๒ เดือนเกณฑใ์นเด็กแรกเกิด-๗๒ เดือนเทศบาล น้ าหนักผํานเกณฑ์ ได๎รับการเฝูาระวงัด๎าน

ไมํเกิน ร๎อยละ ๗ โภชนาการ

รวม ๘๑๕,๐๐๐ ๘๑๕,๐๐๐ ๘๑๕,๐๐๐ ๘๑๕,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๒ เย่ียมติดตามสารสัมพันธ์ เพื่อดูแลและสํงเสริมสุขภาพ มารดาและทารกหลังคลอด ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ อนามัยแมํและทารก มารดาและทารกมีสุขภาพ

มารดาและทารกหลังคลอดอนามัยแมํและทารกหลังคลอดทุกคนในเขตเทศบาล หลังคลอดสมบูรณ์ ที่สมบูรณ์ แขง็แรง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

  ๖ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี



ในชมุชน

๑๓ คน๎หาผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยา เพื่อใหเ๎ยาวชนหาํงไกลยาเสพเยาวชน ผ๎ูน าศาสนา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม อัตราการแพรํระบาดของ

เสพติดและผ๎ูมีพฤติกรรม ติดสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ คณะกรรมการชมุชน จ านวน กิจกรรม ยาเสพติดลดลง

เสี่ยง อยํางถูกต๎อง ๒๐ชมุชน

๑๔ อบรมใหค๎วามร๎ูเร่ืองยา เพื่อใหก๎ารแพรํระบาดของยาเยาวชน ผ๎ูน าศาสนา คณะกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม อัตราการแพรํระบาดของกองสาธารณสุข

เสพติดใหโ๎ทษในชมุชน เสพติดในชมุชนเขตเทศบาล การชมุชน จ านวน ๒๐ชมุชน กิจกรรม ยาเสพติดลดลง และสิ่งแวดล๎อม

มีปริมาณลดลง

๑๕ ศูนย์สํงเสริมการออก ๑. เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชน จดัซื้อชดุออกก าลังกายในรํม ๕๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนอุปกรณ์ ๑. ประชาชน เด็ก และสตรี

ก าลังกาย(สวนสุขภาพ และเยาวชนสตรีมีสุขภาพ (อุปกรณ์ฟิตเนส)มีดังนี้ ฟิตเนสที่จดัซื้อ มีสุขภาพแขง็แรงไมํเป็น

Slim up  center) แขง็แรงโดยการออกก าลังกาย๑.ลูวํิ่งไฟฟูาDC Morter๓ แรงม๎า โรคอว๎น หุนํดี คาํดัชนี

อยํางสม่ าเสมอ Bolzen ๕๐๑ จ านวน ๒ เคร่ือง มวลกายอยํูในเกณฑป์กติ

๒. เพื่อลดภาวการณ์เจบ็ปุวย๒.Elliotical Ex ๖ จ านวน ใชเ๎วลาวาํงใหเ๎กิดประโยชน์

ด๎วยโรคตํางๆ ๒ เคร่ือง ลดภาวะการเจบ็ปุวย

ด๎วยโรคตํางๆ

รวม ๖๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๓. เพื่อใหเ๎ยาวชนสตรีใชเ๎วลา๓.จกัรยานไฟฟูาชนิดเอนปัน่ ๒.ประชาชน เด็ก สตรี

วาํงใหเ๎ป็นประโยชน์ RK ๑๐๐ จ านวน ๒ เคร่ือง มีความสามัคคเีป็นหมูคํณะ

๔. เพื่อสํงเสริมความสามัคคี ๔.จกัรยานแบบปัน่เร็วระบบ
แกํหมูคํณะ จานปัน่ Force ๒๐ จ านวน

๒ เคร่ือง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

  ๔ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๕.ม๎าฝึกดัมเบลล์แบบปรับระดับ
ได๎ Iron Bench จ านวน ๑ ตัว
๖.ม๎าราบฝึกดัมเบลล์ขนาดใหญํ กองสาธารณสุข

จ านวน ๒ ตัว และสิ่งแวดล๎อม

๗. Rubber Dumbell ๒.๕-

๒๕ กก.+Rack จ านวน ๑ ชดุ

๘.เคร่ืองฝึกกล๎ามเนื้อรวมAd๑

จ านวน ๒ เคร่ือง

๙.ชดุฝึกบาร์เบลล์พร๎อมแกน

และแผํนน้ าหนักครบชดุ จ านวน

๑ ชดุ

๑๐. ลูกกลิ้งฝึกกล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง

จ านวน ๒ อัน 

๑๑. ม๎าฝึกกล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง

และหลัง จ านวน ๑ ตัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๖ ควบคุมโรคขาดสารอาหาร ๑.เพื่อใหค๎วามร๎ูเร่ืองการ ประชาชนในเชตเทศบาล -          ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๘๐ ของกลุมํ ๑.ประชาชนในเขตเทศบาล

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน ๒๐ ชมุชนๆละ เปูาหมายมีความร๎ูเร่ืองมีความร๎ูเร่ืองการควบคุม

รัตนราชสุดาฯสยามบรม เพื่อรณรงคก์ารบริโภค ๕๐ คน การควบคุมปูองกันโรคปูองกันโรคขาดสารอาหาร

ราชกุมารี เกลือเสริมไอโอดีน ขาดสารอาหารไอโอดีนไอโอดีนเพิ่มขึ้น

๒.เพื่อสุมํตรวจคุณภาพ เพิ่มขึ้น ๒.คุณภาพเกลือเสริม กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เกลือเสริมไอโอดีน ๒.ร๎อยละ ๘๐ ของกลุมํไอโอดีนที่ใชอ๎ยํูในระดับ และสิ่งแวดล๎อม

๓.เพื่อสุมํตรวจคุณภาพ เปูาหมายมีการบริโภค เกณฑม์าตรฐาน

เกลือเสริมไอโอดีน เกลือเสริมไอโอดีน ๓.ประชาชนมีการบริโภค

เกลือเสริมไอโอดีน

๑๗ ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ๑.ลดอัตราความชกุของ เด็กนักเรียนในโรงเรียน -          ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความรุนแรงของโรค ๑.ปัญหาโรคหนอนพยาธิ

ของสมเด็จพระเทพรัตน หนอนพยาธลิ าไส๎ใหเ๎หลือ เทศบาล จ านวน ๖ โรงๆ หนอนพยาธอิยํูในระดับในเด็กนักเรียนตามโครงการ

ราชสุดาฯสยามบรมราช ไมํเกินร๎อยละ ๑๐ ๕๐  คน ต่ ากวาํเกณฑ์ สามารถแก๎ไขได๎

กุมารี ๒.เพื่อใหค๎วามรุนแรงของโรค ๒.ความรุนแรงของโรคหนอน

หนอนพยาธปิากขอและ พยาธปิากขอและพยาธิ กองสาธารณสุข

พยาธไิส๎เดือนใหอ๎ยํูในระดับ ไส๎เดือนอยํูในเกณฑด์ี และสิ่งแวดล๎อม

ต่ ากวาํเกณฑ ์

-         ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑๘ สัตวป์ลอดโรคคนตะลุบัน ๑.เพื่อควบคุมปริมาณสัตวพ์าหะท าหมันสุนัขเพศผ๎ูในเขต -          ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สุนัขเพศผ๎ูในเขต ๑.ปริมาณสัตวพ์าหะน าโรค

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎าน าโรคและลดความเสี่ยงตํอการเทศบาลเมืองตะลุบัน เทศบาลเมืองตะลุบัน ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบันกองสาธารณสุข

ตามพระราชปณิธานศาสตราเกิดโรคพิษสุนัขบ๎าทัง้ในคนและสัตว์ ได๎รับการท าหมัน ลดลง และสิ่งแวดล๎อม

ดร. สมเด็จพระเจา๎ลูกยา ๒.เพื่อแก๎ปัญหาสุนัขที่ผ๎ูเลี้ยง ๒.คนและสัตวป์ลอดภัยจาก

เธอเจา๎ฟูาจฬุาภรณ์ ไมํต๎องการในพื้นที่ โรคพิษสุนัขบ๎า

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๑๙ รณรงคแ์ละแก๎ไขปัญหายา ๑.เพื่อสร๎างกระแสคาํนิยมและวยัรํุนและเยาวชน อายุ -          ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เยาวชนมีภูมิคุม๎กันที่ดี ๑.เยาวชนมีคาํนิยมและเสริม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  รวม   ๒ โครงการ



เสพติด To be number เสริมสร๎างภูมิคุม๎กันทางจติใจ๖-๒๔ ปี ในเขตเทศบาล ไมํยํุงเกี่ยวกับยาเสพติดสร๎างภูมิคุม๎กันทางจติใจ

one (ศูนย์เพื่อนใจวยัรํุนใน เยาวชนไมํยํุงเกี่ยวกับยาเสพติดเมืองตะลุบัน จ านวน และมีความร๎ูเกี่ยวกับ เยาวขนไมํใหยํุ๎งเกียวกับ กองสาธารณสุข

ชมุชน/หมูบํ๎าน) ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ๒๐ ชมุชนละ ๕๐ คน การปูองกันและแก๎ไข ยาเสพติด และสิ่งแวดล๎อม

ทูลกระหมํอมหญงิอุบล เยาวชนใหเ๎ป็นคนรํุนใหมํที่เชื่อมั่น ปัญหายาเสพติด ๒.เยาวชนมีศักยภาพและ

ลรัตน์ราชกัญญา และภาคภูมิใจในตนเอง คุณภาพเยาวชนใหเ๎ป็นคน

วฒันาพรรณวดี ๓.เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชมุชน รํุนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิ

หรือโครงการตามพระราช ใหจ๎ดักิจกรรมสร๎างสรรคโ์ดยการ ใจในตนเอง

ด าริด๎านสาธารณสุข สนับสนุนของสังคม ๓.เยาวชนมีกิจกรรมสร๎าง

๔.เพื่อเผยแพรํความร๎ูเกี่ยวกับการ สรรคโ์ดยการสนับสนุน

ปูองกันยาเสพติดในกลุมํประชาชน ของสังคม

และเยาวชน ๔.ประชาชนมีความร๎ูเกี่ยวกับ

การปูองกันและแก๎ไขปัญหา

-         ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -         ยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๐ ปูองกันและแก๎ไขปัญหา เพือ่สนบัสนนุงบประมาณในการประชาชนผ๎ูที่ติดยาเสพติด -          ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ประชาชนผ๎ูติดยาเสพติด๑.ประชาชนผ๎ูที่ติดยาเสพติด

ยาเสพติด (กิจกรรมคาํใชจ๎าํยจัดกจิกรรมบ าบดัฟืน้ฟูผ๎ูเสพ/ผ๎ูตดิได๎รับการบ าบัดฟื้นฟูและ และได๎รับการฟื้นฟูและและได๎รับการบ าบัดฟื้นฟูและ

ส าหรับสํงเสริมการบ าบัด ยาเสพตดิและสงํเสริมการฝึกอบรมสํงเสริมการฝึกอาชพีในเขต สํงเสริมการฝึกอาชพี สํงเสริมการฝึกอาชพี กองสาธารณสุข

ฟื้นฟูผ๎ูเสพ/ผ๎ูติดยาเสพติด อาชพีใหแ๎กผ๎ูํผํานการบ าบดั เทศบาล จ านวน ๑๐ คน ในเขตเทศบาล จ านวน ๒.ลดปัญหายาเสพติดในเขตและสิ่งแวดล๎อม

และสํงเสริมการฝึกอบรม ๑๐ คน เทศบาล

อาชพีใหแ๎กํผ๎ูผํานการบ าบัด)

๒๑ โคงการกํอสร๎างปูายศูนย์ เพื่อใหศู๎นย์บริการสาธารณสุขปูายศูนย์บริการสาธารณสุข -          ๒๕๐,๐๐๐ -             -            -          ศูนย์บริการสาธารณสุขมีปูายชื่อบอกสถานที่ชดัเจนกองสาธารณสุข

      รวม ๒ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



สาธารณสุข มีปูายบอกสถานที่ที่ชดัเจน จ านวน ๑ ปูาย มีปูายบอกชื่อสถานที่ และสิ่งแวดล๎อม

ชดัเจน สวยงาม

๒๒ จดัจา๎งท าเหล็กดัดหน๎าตําง เพื่อความปลอดภัยของเจา๎หน๎าจดัจา๎งท าเหล็กดัดหน๎าตําง -          ๑๓๑,๕๗๐ -             -            -          จ านวนหน๎าตํางและ ทรัพย์สินของทางราชการกองสาธารณสุข

และประตูศูนย์บริการ ที่และสํวนราชการ ปูองกันการและท าเหล็กดัดประตู ประตูที่ติดเหล็กดัด มีความปลอดภัย และสิ่งแวดล๎อม

สาธารณสุขชัน้ลําง โจรกรรมทรัพย์สิน

๒๓ ส ารวจขอ๎มูลจ านวนสัตว์ เพื่อส ารวจขอ๎มูลจ านวนสัตว์ สัตวเ์ลี้ยงในเขตเทศบาล -          ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนสัตวเ์ลี้ยงใน มีทะเบียนสุนัข-แมว กองสาธารณสุข

และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม และขึ้นทะเบียนสัตว์ เมืองตะลุบัน (สุนัข - แมว) เขตเทศบาลเมืองตะลุบันในเขตเทศบาลเมือง และสิ่งแวดล๎อม

พระราชปณิธานศาสตรา ที่ขึ้นทะเบียน ตะลุบัน

จารย์ ดร.สมเด็จพระเจา๎

ลูกยาเธอเจา๎ฟูาจฬุาภรณ์

วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี

-          ๔๙๖,๕๗๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๒๔ ฉีดวคัซีนสุนัขและแมวเพื่อ เพื่อฉีดวคัซีนสัตวเ์ลี้ยงในเขตสัตวเ์ลี้ยงในเขตเทศบาล -          ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนสัตวเ์ลี้ยงในเขต สัตวเ์ลี้ยงในเขตเทศบาลกองสาธารณสุข

ขบัเคลื่อนโครงการสัตว์ เทศบาล (สุนัขและแมว) เมืองตะลุบัน (สุนัข-แมว) เทศบาลเมืองตะลุบัน (สุนัขและแมว) ได๎รับการและสิ่งแวดล๎อม

ปลอดโรค คนปลอดภัย ปูองกันโรคจากสัตวส์ูคํน ที่ได๎รับการฉัดวคัซีน ฉีดวคัซีนปูองกันโรคพิษ

จากโรคพิษสุนัขบ๎าตาม และขึ้นทะเบียน สุนัขบ๎าได๎อยํางครอบคลุม

ปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจา๎ลูกยา

เธอเจา๎ฟูาจฬุาวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี

       ๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

รวม  ๔ โครงการ

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์



๒๕ เด็กไทยสดใสใสํใจ เพื่อใหเ๎ด็กมีสุขภาพแขง็แรง เด็กและเยาวชนออกก าลังกาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ

สุขภาพ และชมุชนมี่สํวนรํวม อยํางสม่ าเสมอ เยาวชน แขง็แรงเกิดพัฒนาการ

ด๎านตํางๆ กองการศึกษา

๒๖ สายใยรักสานสัมพันธ์ เพื่อใหค๎รูผ๎ูดูแลเด็กผ๎ูปกครองเด็กเล็กและผ๎ูปกครอง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กและ เด็กเล็กและผ๎ูปกครอง

วนัแมํแหงํชาติ นักเรียนมีความรักสามัคคี ผ๎ูปกครองที่รํวม มีความเขา๎ใจและตระหนัก

กิจกรรม ถึงวนัส าคัญ

                                        ๓ โครงการ           รวม    ๓ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -         

๑,๖๖๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ พัฒนาศักยภาพกลุมํสตรี เพื่อเสริมสร๎างความร๎ูทักษะและสตรี จ านวน ๕๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนกลุมํสตรี คุณภาพชวีติของกลุมํสตรี

เพิ่มขดีความสามารถการเป็น ที่เขา๎รํวมโครงการ ดีขึ้นและเพิ่มความร๎ู

ผ๎ูน าของสตรี ทักษะความเป็นผ๎ูน า

๒ จดัตัง้โรงเรียนผ๎ูสูงอายุ เพื่อใหผ๎ู๎สูงอายุท ากิจกรรม โรงเรียนผ๎ูสูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนผ๎ูสูงอายุที่ ผ๎ูสูงอายุได๎ท ากิจกรรม

รํวมกัน จ านวน ๑ แหงํ เขา๎รํวมกิจกรรม รํวมกัน

๓ พัฒนาศักยภาพอาสา เพื่อชวํยเหลือสนับสนุนการ อบรมอาสาสมัครชมุชนละ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูสูงอายุ สร๎างขวญัและก าลังใจแกกํองสวสัดิการ

สมัครผ๎ูดูแลผ๎ูสูงอายุ ด ารงชวีติผ๎ูสุงอายุ ผ๎ูพิการใน๕ คน จ านวน ๒๐ ชมุชน และผ๎ูพิการได๎รับการ ผ๎ูสูงอายุและผ๎ูพิการ สังคม

ผ๎ูพิการ ชมุชน ชวํยเหลือ

รวมท้ังสิ้น   ๔๔    โครงการ

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์  

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี



๔ เยาวชนสร๎างสายใยสูํ เพื่อปลูกฝังใหเ๎ยาวชนมีคุณธรรมเยาวชนและผ๎ูสูงอายุในเขต ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชนและ เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม

สายใจผ๎ูสูงอายุ จริยธรรม ร๎ูจกัชวํยเหลือผ๎ูอื่นเทศบาล จ านวน ๑๐๐ คน ผ๎ูสูงอายุที่เขา๎รํวม ร๎ูจกัการชวํยเหลือผ๎ูอื่น

สร๎างความสัมพันธอั์นดีระหวาํง โครงการ เกิดความสัมพันธอั์นดี

เยาวชนกับผ๎ูสูงอายุ ระหวาํงเยาวชนกับผ๎ูสูงอายุ

รวม ๒๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ สร๎างหลักประกันรายได๎ เพื่อเป็นหลักประกันรายได๎แกผ๎ูํสูงอายุในเขตเทศบาลที่มี ############ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุมีรายได๎เพียงพอ

ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูสูงอายุ สิทธไิด๎รับเบี้ยยังชพี ทีได๎รับเบี้ยยังชพี กับการด ารงชวีติได๎รับการ

เอาใจใสํดูแล

๒ สมทบกองทุนสวสัดิการ เพื่อสนับสนุนและสํงเสริม สมทบกองทุนสวสัดิการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนสมาชกิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ชมุชน กองทุนสวสัดิการชมุชน ชมุชนรัฐ ๑ บาท อปท.๑ บาท กองทุนสวสัดิการ ด๎านสวสัดิการของ

ประชาชน ๑ บาท ชมุชน ประชาชนในเขตเทศบาล

๓ สนับสนุนเสริมสร๎าง สนับสนุนรายได๎ใหแ๎กํคนพิการคนพิการในเขตเทศบาล ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ จ านวนคนพิการ คนพิการมีรายได๎และได๎รับกองสวสัดิการ

สวสัดิการทางสังคมใหแ๎กํ ที่มีสิทธไิด๎รับเงนิในเขตเทศบาลที่มีสิทธไิด๎รับเบี้ยยังชพีคน ที่ได๎รับเบี้ยยังชพี การดูแลเอาใจใสํ สังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชวิีตท่ีดี

 ๔ โครงการ

   ๒. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบสุขภาพ และส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมสงเคราะห์

       ๒.๓ แผนงาน งบกลาง 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ผ๎ูพิการหรือทุพพลภาพ พิการ

๔ เบี้ยยังชพีผ๎ูปุวยเอดส์ เพือสนับสนุนรายได๎แกํผ๎ูปุวยผ๎ูปุวยเอดส์ในเขตเทศบาล ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ จ านวนผ๎ูปุวยเอดส์ ผ๎ูปุวยเอดส์มีรายได๎

เอดส์ที่มีรายได๎น๎อย หรือถูกทอด ทีได๎รับเบี้ยยังชพี เพียงพอตํอการยังชพี

ทิ้ง ขาดผ๎ูอุปการะไมํสามารถ

ประกอบอาชพีได๎

รวม ########## ๑๕,๐๕๒,๐๐๐ ๑๕,๐๕๒,๐๐๐ ๑๕,๐๕๒,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๑ พัฒนาระบบจราจรลด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร๎อยตีเส๎นจราจร,ปูายเตือน, ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนสัญญาณไฟ ประชาชนมีความปลอดภัย

อุบัติเหตุและรักษา และความปลอดภัยในการ ท าทางม๎าลาย,ปูายบังคับฯลฯ จราจร/ปูายเตือน ในการสัญจรไปมา

ความเรียบร๎อย จราจร ตามจดุเสี่ยงตํางๆ ตามจดุเสี่ยง สัญญาณไฟจราจรตามสี่แยก

๒ ท าปูายแนะน าเส๎นทาง เพื่อบอกทางใหเ๎กิดความ ปูายชื่อถนนซอยฯลฯ (ราย ๒๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนปูายที่ติดตัง้ ประชาชนมึควาํมสะดวก

ชื่อถนนและซอย สะดวก รวดเร็วในการเดินทางละเอยีดตามที่เทศบาลก าหนด) ในการใชร๎ถใชถ๎นน

๓ ปรับปรุงซํอมแซมติดตัง้ เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับความ ปรับปรุง/ซํอมแซม/ติดตัง้ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จ านวนไฟจราจร ประชาชนสะดวก

สัญญาณไฟจราจร ปลอดภัยและความสงบเรียบร๎อยสัญญาณไฟจราจร จดุส าคัญ จดุส าคัญ ในการใชร๎ถใชถ๎นน

และเลนส์นูน ในการจราจร ในเขตเทศบาล กองชาํง

๔ ติดตัง้โคมไฟสาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต ติดตัง้โคมไฟถนนบริเวณถนน -          ๓,๐๐๐,๐๐๐ -             -            จ านวนโคมไฟถนนที่ ภูมิทัศน์สวยงาม

เทศบาลใหม๎ีความสวยงาม สุริยะ,ซอยขา๎งสหฟาร์ม, ติดตัง้ และลดปัญหาอาชญา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

 ๔ โครงการ



และปูองกันแหลํงซํองสุม ซอยตรงขา๎งโรงพยาบาล, กรรม ปลอดภัยในชวีติ

เสี่ยงอันตราย ถนนหวายขม-ชมุชนสะพานม๎า และทรัพย์สิน

และถนนหลังโรงรถเทศบาล

๕ ขยายเขตประปาถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ าเพื่อ ขยายเขตประปาถนนกะลาพอ ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            -          จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ าเพื่อ

กะลาพอ ซอย ๒ การอุปโภคและบริโภคอยําง ซอย ๒ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. ที่ใชน๎้ าเพื่ออุปโภค การอุปโภคและบริโภค

เพียงพอ บริโภค อยํางเพียงพอ

๖ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อขยายเขตไฟฟูาให๎ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนน -          -            ๗๐๐,๐๐๐ -            -          ประชาชนมีความ ประชาชนเกิดความ

ถนนตะพาบน-กระจดู ครอบคลุมในชมุชน ตะพาบน-กระจดู ความยาว ปลอดภัยในชวีติและ ปลอดภัยในชวีติและ

๗๐.๐๐ เมตร ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๖ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อใหป๎ระชาชนภายในชมุชน๑.ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ -          ๕๗๘,๔๐๐ -             -            -          จ านวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีความปลอดภัย

ได๎มีไฟฟูาสํองสวาํงเส๎นทาง ถนนภายในชมุชนตะพาลําง ไฟฟูาใชต๎ลอดปีเพิ่ม ในชวีติและทรัพย์สิน

ในเวลากลางคนื ระยะทาง ๖๐๐ เมตร มากขึ้น

๒.ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ๙๗๐,๑๐๐

ถนนสะพานม๎า (เขา๎ที่ดินสร๎าง

ส านักงานเทศบาลตะลุบันใหมํ กองชาํง

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๗ เพิ่มขนาดก าลังหม๎อแปลง เพื่อใหป๎ระชาชนภายในชมุชนขนาดก าลังหม๎อแปลง -          ๑๗๐,๐๐๐ -             -            จ านวนครัวเรือนที่มี ประชาชนมีความปลอดภัย

ถนนกะลาพอ ซอย ๒ มีไฟฟูาสํองสวาํงเส๎นทางใน ๑๖ KVA ไฟฟูาใชต๎ลอดปีเพิ่ม ในชวีติและทรัพย์สิน

เวลากลางคนื มากขึ้น

๘ ขยายประปาถนนกะลาพอ เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ าเพื่อการขยายเขตประปาถนนกะลาพอ -          ๑๐๐,๐๐๐ -             -            จ านวนครัวเรือนที่ใช๎ ประชาชนมีน้ าเพื่อการ

 รวม  ๖ โครงการ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ



ซอย ๒ อุปโภคและบริโภคอยํางเพียงซอย ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร น้ าเพื่ออุปโภคและบริ อุปโภคและบริโภคอยําง

พอและได๎มาตรฐานถูกหลัก โภค เพียงพอและได๎มาตรฐาน

อนามัย ถูกหลักอนามัย

๙ ท าปูายแนะน าเส๎นทางชื่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปูายชื่อถนนและซอยตํางๆ -          ๒๐๐,๐๐๐ -             -            จ านวนปูายที่จะ ประชาชนสะดวกในการ

ถนนและซอยตํางๆ ในการเดินทาง (รายละเอยีดตามที่เทศบาล ด าเนินการติดตัง้ ใชร๎ถใชถ๎นน

ก าหนด)

-         ๑,๕๔๘,๕๐๐ -            -           -         

รวมท้ังสิ้น  ๙ โครงการ ######### ๗,๓๖๙,๕๖๒ ๑,๕๐๒,๕๖๓ ๘๐๒,๕๖๔ -        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ กํอสร๎าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนนใชใ๎น ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -            -             -            ความยาวถนนแอส- มีความสะดวกในการ

ปาตาตีมอ- บางตาหยาด การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกวา๎ง ฟัลท์ติคคอนกรีต สัญจรไปมา

๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๓๔ เมตร ที่กํอสร๎าง

๒ บุกเบิกถนนสะพานม๎า- เพื่อบุกเบิกถนนใหส๎ามารถ ถนนหนิคลุก ขนาดกวา๎ง ๑,๕๐๐,๐๐๐ -            -             -            ความยาวถนนหนิคลุก มีความสะดวกในการสัญจร

ที่ดินเทศบาล เขา๎ถึงที่ดินของเทศบาล ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ที่บุกเบิก เขา๎สูทํี่ดินของเทศบาล

๓ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนนใชใ๎น ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -          ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนแอส- มีความสะดวก

ตะพา -กระจดู การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวา๎ง ๗.๐๐ เมตร ยาว ฟัลท์ติคคอนกรีต ในการสัญจรไปมา

๓,๗๐๐ เมตร ที่กํอสร๎าง กองชาํง

๔ บุกเบิกถนนปุาม๎า- เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนนใน บุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑,๔๐๐,๐๐๐ -            -             -            ความยาวของถนน มีความสะดวกในการสัญจร

ท านบกัน้น้ าเค็มบ๎าน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวา๎ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ที่บุกเบิก ไปมาและมีถนนมาตรฐาน

หวายขม ๓๑๐ เมตร

    รวม    ๔  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๕ กํอสร๎างคูระบายน้ าถนน เพื่อใหก๎ารระบายน้ าในฤดู กํอสร๎างคูระบายน้ าถนนทําเสด็จ -          ๕,๐๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวคูระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปด๎วย

ทําเสด็จถึงริมแมํน้ าสายบุรีน้ าหลากไหลสะดวก รวดเร็ว ถึงริมแมํน้ าสายบุรี (ฝ่ังขวา) ที่กํอสร๎าง ความสะดวก

(ฝ่ังขวา) ลดปัญหาน้ าทํวมขงั (รายละเอยีดตามที่เทศบาล

ก าหนด)

๖ กํอสร๎างปรับปรุง เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนน ปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -            ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ -            ความยาวถนนที่ มีความสะดวกในการ

ถนนสุริยะ ใชใ๎นการคมนาคมสะดวก กวา๎ง ๙.๐๐ เมตร  กํอสร๎าง/ปรับปรุง สัญจรไปมาและมีถนน

รวดเร็ว ยาว ๔๐๒.๐๐ เมตร  ที่ได๎มาตรฐาน

รวม ########## ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๗ กํอสร๎างคูระบายน้ าชมุชน เพื่อใหก๎ารระบายน้ าในฤดู กํอสร๎างคูระบายน้ าชมุชน -          ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวคูระบายน้ า ปูองกันน้ าทํวมขงัในฤดู

ละเมาะบก น้ าหลากไหลสะดวก รวดเร็ว ละเมาะบก (รายละเอยีดตามที่ ที่กํอสร๎าง น้ าหลาก

ลดปัญหาน้ าทํวมขงั เทศบาลก าหนด)

๘ กํอสร๎างเขื่อนริมแมํน้ า เพื่อปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง กํอสร๎างเขื่อนริมแมํน้ าสายบุรี -          ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวเขื่อนที่ท า ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง

สายบุรี และปูองกันน้ าทํวม (รายละเอยีดตามที่เทศบาล การกํอสร๎าง ในฤดูน้ าหลาก กองชาํง

ก าหนด)

๙ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนนส าหรับปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนที่ เกิดความสะดวกในการ

หาดวาสุกรี ใชใ๎นการคมนาคมสะดวก ขนาดกวา๎ง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ปรับปรุง สัญจรไปมาและมีถนนที่

รวดเร็ว ๓,๗๐๐.๐๐ เมตร ได๎มาตรฐาน

๑๐ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนนส าหรับปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีต -          -            ๕๐๐,๐๐๐ -            ความยาวถนนแอส มีความสะดวกในการ

ทําเสด็จ ใชใ๎นการคมนาคมสะดวก ขนาดกวา๎งขา๎งละ ๑.๐๐ เมตร ฟัลท์ติคคอนกรีต สัญจรไปมาและมีถนน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 ๖ โครงการ



รวดเร็ว ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ที่กํอสร๎าง ที่ได๎มาตรฐาน

๑๑ ขยายไหลํทางถนนชอํงเขต เพื่อใหช๎อํงจราจรมีขนาดกวา๎งขยายไหลํทางดินลูกรังกวา๎ง -          -            ๕๐๐,๐๐๐ -            ความยาวไหลํทาง ได๎ถนนที่มีความกวา๎ง

ขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมาขา๎งละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ที่ขยาย ย่ิงขึ้น

๒๕๐.๐๐ เมตร

๑๒ บุกเบิกถนนเทศบาล เพื่อใหช๎อํงจราจรมีขนาดกวา๎งบุกเบิกถนนเทศบาล ซอย ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -            -             -            ความยาวถนนที่ มีความสะดวกในการ

ซอย ๑ ขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา(ชมุชนมัสยิด) (รายละเอยีด บุกเบิก สัญจรไปมาและมีถนน

ตามที่เทศบาลก าหนด) ที่ได๎มาตรฐาน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑๓ ปรับปรุงถนนหลังโรงรถ เพื่อใหก๎ารสัญจรไปมา ปรับปรุงถนนหลังโรงรถเทศบาล -          ๑,๕๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนที่ มีความสะดวกในการ

เทศบาล สะดวก รวดเร็ว (รายละเอยีดตามที่เทศบาล ปรับปรุง สัญจรไปมาและมีถนน

ก าหนด) ที่ได๎มาตรฐาน

๑๔ บุกเบิกถนนสายบุรี - เพื่อใหก๎ารสัญจรไปมา บุกเบิกถนนสายบุรี-ซอยสุไหล -          ๕,๐๐๐,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนที่ ท าใหก๎ารสัญจรไปมา

ซอยสุไหล สะดวก มีถนนที่ได๎มาตรฐาน (รายละเอยีดตามที่เทศบาล บุกเบิก ของประชาชน สะดวก

ก าหนด) รวดเร็ว

๑๕ ขยายไหลํทางถนนซอย เพื่อใหก๎ารสัญจรไปมา ขยายผิวจราจรถนนซอยสุไหล- -          -            ๔,๐๐๐,๐๐๐ -            ความกวา๎งของไหลํ ท าใหก๎ารสัญจรไปมา

ซอยสุไหล-บลูกาบายะห์ สะดวก มีถนนที่ได๎มาตรฐาน บลูกาบายะห ์(รายละเอยีดตาม ทางที่ขยาย ของประชาชน สะดวก

ที่เทศบาลก าหนด) รวดเร็ว กองชาํง

๑๖ จดัท าผังเมืองรวมสายบุรี เพื่อจดัระบบผังเมืองภายใน สํวนราชการและบ๎านเรือน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จดัท าผังเมืองรวม การกํอสร๎างของสํวน

เขตเทศบาลใหค๎วามเป็น ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองสายบุรี ราชการและบ๎านเรือน

ระบบและมีระเบียบเรียบร๎อย ประชาชนเป็นระเบียบ

ย่ิงขึ้น เรียบร๎อย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  รวม  ๖ โครงการ



๑๗ กํอสร๎างทํอลอดถนน เพื่อปูองกันปัญหาน้ าทํวมขงั ทํอลอดถนนกะลาพอ (ชมุชน ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            -          ลดปัญหาน้ าทํวมขงั ลดปัญหาน้ าทํวมขงั

กะลาพอชมุชนบ๎านใต๎ บ๎านใต)๎ (รายละเอยีดตามที่ ท าใหก๎ารไหลของน้ า

เทศบาลก าหนด) รวดเร็วในฤดูน้ าหลาก

๑๘ ปรับปรุงซํอมแซม เพื่อใหก๎ารสัญจรไปมาสะดวกปรับปรุงซํอมแซมถนนทําเสด็จ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -            -             -            -          อุบัติเหตุลดลง การสัญจรไปมาสะดวก

ถนนทําเสด็จ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกมัสยิด-การไฟฟูา การเดินทางสะดวก ลดปัญหาการเกิด

สํวนภูมิภาคสายบุรี(สี่ชอํงจราจร) อุบัติเหตุ

รวม ########## ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑๙ กํอสร๎างฟุตบาทถนน เพื่อใหภ๎ูมิทัศน์บริเวณชายหาดกํอสร๎างฟุตบาทถนนชายหาด -          -            ๕๐๐,๐๐๐ -            -          ภูมิทัศน์ชายหาด ภูมิทัศน์บริเวณชายหาด

ชายหาดวาสุกรี สวยงาม วาสุกรี (รายละเอยีดตามที่ สวยงาม สวยงาม 

เทศบาลก าหนด)

๒๐ กํอสร๎างถนนคอนกรีต เพื่อใหก๎ารสัญจรไปมาสะดวกกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -          ๓๐๐,๐๐๐ -             -            -          จ านวนครัวเรือน การสัญจรไปมาสะดวก

เสริมเหล็กถนนกะลาพอ มีถนนที่ได๎มาตรฐาน ถนนกะลาพอ ซอยบ๎านโซเฟีย ที่ใชเ๎ส๎นทางในการ ลดปัญหาการเกิด

(ซอยบ๎านโซเฟีย) (รายละเอยีดตามที่เทศบาลก าหนด) สัญจร อุบัติเหตุ

๒๑ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่ออ านวยความสะดวก ปรับปรุงถนนผิวจราจร -          ๑,๔๒๙,๐๐๐ -             -            -          ความยาวถนนแอสฟัลทป์ระชาชนที่ไปติดตํอ กองชาํง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติค ในการใหป๎ระชาชนเขา๎ แอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ภายใน ติคคอนกรีตและคู ราชการเกิดความสะดวก

คอนกรีต (ภายในโรงรถ ติดตํอราชการ โรงรถเทศบาลเมืองตะลุบัน) ระบายน้ า

เทศบาลเมืองตะลุบัน) ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร 

กวา๎ง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว

ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา

๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๘๒.๐๐ เมตร และหนา

 ๖ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๒.๑๐ เมตร 

ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไมํ

น๎อยกวาํ ๑,๘๐๘.๘๐ ตารางเมตร

พร๎อมรางน้ าตื้นและคูระบายน้ า

-         ๑,๗๒๙,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๒๒ กํอสร๎างเสาธงพร๎อมฐาน เพื่อแสดงถึงสัญญลักษณ์ เสาธงพร๎อมฐานขนาดฐานกวา๎ง -          ๖๖,๗๐๐ -             -            -          เสาธงพร๎อมฐาน แสดงสัญลักษณ์สถานที่

(โรงรถเทศบาลเมืองตะลุบัน)ของสถานที่ราชการและ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร จ านวน ๑ ฐาน ราชการและความเป็น

ความเป็นชาติไทย เสาธงสูง ๑๕.๐๐ เมตร ชาติไทย

๒๓ กํอสร๎างร้ัวคอนกรีตเสริม เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของ ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กบํอขยะ -          ๑,๔๗๘,๐๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐ -            -          ความยาวร้ัวรอบ เป็นการแสดงแนวเขต

เหล็กบํอขยะ ราชการอยํางชดัเจน ชมุชนตะพาลําง ยาว ๒๖๙ เมตร บํอขยะ ที่ดินที่ชดัเจนของสํวน

สูง ๒.๑๐ เมตร พร๎อมประตูทางเขา๎ ราชการ

ขนาดกวา๎ง ๖.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.

๒๔ กํอสร๎างปูอมยาม เพื่อปูองกันผ๎ูไมํหวงัดีเขา๎ ปูอมยามบริเวณหาดวาสุกรี -          ๕๕๓,๐๐๐ -             -            -          ปูอมยามรักษาการณ์ ปูองกันผ๎ูไมํหวงัดี

รักษาการณ์บริเวณหาด ไปท าลายทรัพย์สินของทาง ขนาดกวา๎ง ๔.๐๐ เมตร ยาว จ านวน ๑ หลัง เขา๎ไปท าลายทรัพย์สิน

วาสุกรี ราชการ ๖.๐๐ เมตร สูง ๔.๖๐ เมตร ของทางราชการ กองชาํง

๒๕ กํอสร๎างร้ัวตะแกรงเหล็ก เพื่อปูองกันผ๎ูไมํหวงัดีเขา๎ กํอสร๎างร้ัวตะแกรงเหล็ก -          ๑,๑๑๘,๐๐๐ -             -            -          กํอสร๎างร้ัวตะแกรง ปูองกันผ๎ูไมํหวงัดี

(Mesh fence) พร๎อมประตู ไปท าลายทรัพย์สินของทาง (Mesh fence) พร๎อมประตู เหล็ก (Mesh fence) เขา๎ไปท าลายทรัพย์สิน

เหล็กเขา๎ - ออก ราชการ เหล็กเขา๎ - ออก บริเวณชายหาด พร๎อมประตูเหล็ก ของทางราชการ

บริเวณชายหาดวาสุกรี วาสุกรี ขนาดสูง ๑.๙๐ เมตร เขา๎ - ออก

ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

  รวม  ๓ โครงการ



๒๖ ถมที่ดินส านักงานเทศบาล เพื่อปรับพื้นที่ส าหรับสร๎าง ขนาดกวา๎ง ๑๐๐ เมตร -          ๑,๙๒๑,๐๐๐ -             -            -          ดินถมที่ใชใ๎นการถมที่ เป็นการปรับพื้นที่ส าหรับ

เมืองตะลุบัน (ใหม)ํ ส านักงานเทศบาลเมือง ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ส านักงานเทศบาล สร๎างส านักงานเทศบาล

ตะลุบันแหงํใหมํ ๐.๕๐ เมตร คดิเป็นพื้นที่ไมํน๎อย เมืองตะลุบันแหงํใหมํ เมืองตะลุบันแหงํใหมํ

กวาํ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

-         ๕,๑๓๖,๗๐๐ ๒,๑๒๐,๐๐๐ -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๒๗ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร กวา๎ง -          ๘,๘๘๑,๘๐๐ -             -            -          ความยาวถนนที่ท า การสัญจรไปมาของ

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติค ความสะดวกสบายในการ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๑.๐๐ การกํอสร๎าง ประชาชนมีความสะดวก

คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีต เดินทางสัญจรไปมา เมตร จดุเร่ิมต๎นจากสี่แยกมัสยิด รวดเร็ว

เสริมเหล็ก ตะลุบันไปตามถนนทําเสด็จ

ไปสิ้นสุดสะพานขา๎มแมํน้ าสายบุรี

หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ ๔,๘๑๐

ตารางเมตร พร๎อมคูระบายน้ า

คสล.กวา๎ง ๐.๐๘ เมตร ยาว 

๔๐๔.๐๐ เมตร กองชาํง

๒๘ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร กวา๎ง -          ๒,๕๑๘,๘๐๐ -             -            -          พื้นที่ผิวจราจรที่ท า การสัญจรไปมาของ

เป็นผิวจราจรพาราแอส ความสะดวกสบายในการ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร การกํอสร๎าง ประชาชนมีความสะดวก

ฟัลท์ติคคอนกรีต เดินทางสัญจรไปมา จดุเร่ิมต๎นจากสามแยกถนนอุเมะ รวดเร็ว

เขา๎ไปทางขา๎งโรงเรียนบ๎านอุเมะ

ไปสิ้นสุดสามแยกถนนซอย

ละเมาะทะเลหรือมีพื้นที่ไมํน๎อย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  รวม  ๕ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน



๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-         ๑๑,๔๐๐,๖๐๐ -            -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๒๙ ปรับปรุงผิวจราจรหนิคลุก เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร กวา๎ง -          ๒,๘๕๕,๘๐๐ -             -            -          พื้นที่ผิวจราจรที่ท า การสัญจรไปมาของ

เป็นผิวจราจรพาราแอส ความสะดวกสบายในการ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร การกํอสร๎าง ประชาชนมีความสะดวก

ฟัลท์ติกคอนกรีต เดินทางสัญจรไปมา จดุเร่ิมต๎นจากสามแยกถนน รวดเร็ว

ตะพาลํางเขา๎ไปภายในไปสิ้นสุด

สามแยกถนนสาธารณะ และแยก

ซอยผํานหมูบํ๎านหรือมีพื้นที่ไมํ

น๎อยกวาํ ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๓๐ กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิว เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ ตอนท่ี ๑ ปรับปรุงผิวจราจร -          ๓,๒๓๔,๐๐๐ -             -            -          พื้นที่ผิวจราจรที่ท า การสัญจรไปมาของ กองชาํง

จราจรแอสฟัลท์ติก ความสะดวกสบายในการ คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับผิวจราจร การกํอสร๎าง ประชาชนมีความสะดวก

คอนกรีต เดินทางสัญจรไปมา พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา รวดเร็ว

๐๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร จดุเร่ิมต๎น

จากสามแยกถนนกะลาพอ ซอย ๓

(ที่ กม.๐+๐๐๐) ไปตามถนน

กะลาพอ ซอย ๓ สิ้นสุดถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ กม.๐+๑๙๐)

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ ๑,๑๔๐.๐๐

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 จ านวน  ๒  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน



ตารางเมตร

-         ๖,๐๘๙,๘๐๐ -            -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ตอนท่ี ๒ ปรับปรุงถนนผิวจราจร การเกิดอุบัติเหตุลดลง ประชาชนเดินทางสะดวก

ลูกรังเป็นผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ การเดินทางสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย

ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ย่ิงขึ้น ในการใชร๎ถใชถ๎นน

กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐

เมตร จดุเร่ิมต๎นจากถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเดิม (ที่ กม.๐+๑๙๐) 

ไปตามหมูบํ๎านตามถนนกะลาพอ

ซอย ๓ ไปสิ้นสุด (ที่ กม.๐+๖๖๕)

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 

๒,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร กองชาํง

๓๑ กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิว เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา ถนนกะลาพอ ตอนที่ ๒ หนา -          ๒,๗๑๕,๘๐๐ -             -            -          การเกิดอุบัติเหตุลดลง ประชาชนเดินทางสะดวก

จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ได๎สะดวก รวดเร็ว ๐.๕๐ เมตร กวา๎ง ๑๐.๐๐ เมตร การเดินทางสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย

ถนนกะลาพอ ตอนที่ ๒ ยาว ๕๗๕ เมตร หรือพื้นที่ไมํ ย่ิงขึ้น ในการใชร๎ถใชถ๎นน

น๎อยกวาํ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(จดุเร่ิมต๎นจากสี่แยกมัสยิดกลาง

สายบุรีไปตามถนนกะลาพอ

ตอนที่ ๒ ไปสิ้นสุดสามแยกกาหยี

ถนนเพียรชอบพร๎อมปูยางทาง

 รวม  ๒  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เชื่อมทางแยก ยาว ๑๐.๐๐ เมตร

-         ๒,๗๑๕,๘๐๐ -            -           -         

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

รวมพื้นที่ลาดยางเทอดธรรม

จ าเนียรเพียรชอบ ๓๓๕.๐๐ 

ตารางเมตร

๓๒ กํอสร๎างปรับปรุงคูระบายน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -          -            ๔,๐๖๙,๐๐๐ -            -          การไหลเวยีนของน้ า ประชาขนเดินทางสะดวก

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ของประชาชนและปูองกัน ถนนเทอดธรรม ขนาดกวา๎ง สะดวก รวดเร็วปัญหา รวดเร็ว มีความปลอดภัย

เทอดธรรม น้ าทํวมขงับนถนน ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร น้ าทํวมเส๎นทาง ในการใชร๎ถใชถ๎นน

ยาว ๓๘๔ เมตร

๓๓ กํอสร๎างถนน para เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา กํอสร๎างถนน para -          ๑,๗๑๔,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนที่ท าการการสัญจรไปมาสะดวก กองชาํง

Asphltic Concrete ได๎สะดวก และรวดเร็ว Asphltic Concrete หนา กํอสร๎าง รวดเร็วย่ิงขึ้น

ชมุชนอุเมะ ๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๕๙๗.๐๐ เมตร (จดุเร่ิมต๎น

จากสามแยกทางเขา๎มัสยิดบลูกา

ยาวสิ้นสุดที่สามแยกถนนลูกรัง)

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ

๒,๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร

-         ๒,๗๑๕,๘๐๐ ๔,๐๖๙,๐๐๐ -           -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม   ๒  โครงการ

 รวม  ๑  โครงการ 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๓๔ กํอสร๎างถนนหนิคลุก เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา ถนนหนิคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร -          ๔,๓๔๓,๐๐๐ -             -            ความยาวถนนที่ท า การสัญจรไปมาสะดวก

ชมุชนตะพาบน ได๎สะดวก และรวดเร็ว กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร การกํอสร๎าง รวดเร็วย่ิงขึ้น

(จดุเร่ิมต๎นจากสามแยกถนน

ตะพาบนขา๎งบ๎านโต๏ะอหีมําม

สิ้นสุดก าปงตันหยง) หรือพื้นที่

ไมํน๎อยกวาํ ๑.๘๐๐ ตารางเมตร

๓๕ กํอสร๎างถนน para เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา กํอสร๎างถนนpara Asphltic -          ๘๖๑,๙๐๐ -             -            -          ความยาวถนนที่ท า การสัญจรไปมาสะดวก

Asphltic Concrete ได๎สะดวก และรวดเร็ว  Concrete หนา ๐.๐๕ เมตร การกํอสร๎าง รวดเร็วย่ิงขึ้น

ชมุชนตะพาบน กวา๎ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร กองชาํง

(จดุเร่ิมต๎นจากหัวสะพานสามแยก

ถนนกระจดูลึกเขา๎ไป ๓๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ ๑,๒๐๐ ตร.ม.

๓๖ กํอสร๎างถนนผิวจราจร เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา ถนนผิวจราจรหนิคลุก หนา -          ๑,๒๑๙,๘๐๐ -             -            -          ความยาวถนนที่ท า การสัญจรไปมาสะดวก

หนิคลุก ชมุชนตะพาลําง ได๎สะดวก และรวดเร็ว ๐.๑๕ เมตร ขนาดกวา๎ง การกํอสร๎าง รวดเร็วย่ิงขึ้น

๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร

(จดุเร่ิมต๎นขา๎งมัสยิดตะพาลําง

ไปตามถนนเดิมระยะทาง

๖๐๐ เมตร)หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ -            -             -            

๒,๔๐๐ ตารางเมตร

-         ๖,๔๒๔,๗๐๐ -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

 รวม ๓  โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๓๗ ปรับปรุงถนนผิวจราจร เพื่อใหป๎ระชาชนสัญจรไปมา ตอนท่ี ๑ ปรับปรุงถนนผิวจรา -          ๓,๒๔๕,๘๐๐ -             -            -          ความยาวถนนที่ท าการการสัญจรไปมาสะดวก กองชาํง

คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ ได๎สะดวก และรวดเร็ว จรคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับ กํอสร๎าง รวดเร็วย่ิงขึ้น

เป็นผิวจราจรพาราแอส ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก

ฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

ชมุชนบ๎านใต๎ กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร

(จดุเร่ิมต๎นจากสามแยกถนน

กะลาพอ ซอย๓ ที่ กม.๐+๐๐๐)

ไปตามถนนกะลาพอ ซอย ๓

สิ้นสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ที่ กม.๐+๑๙๐) หรือพื้นที่ไมํน๎อย

กวาํ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร

ตอนท่ี ๒ ปรับปรุงถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับเป็น

ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร

กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๔๗๕ เมตร

(จดุเร่ิมต๎นจากถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเดิมที่ (กม.๐+๑๙๐) -            -             -            

ไปสิ้นสุด(ที่ กม.๐+๖๖๕) หรือ

พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ๒,๘๕๐ ตร.ม.

-         ๓,๒๔๕,๘๐๐ -            -           -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๑ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

ทางแยกซอย กํอสร๎างทางแยก

ผิวจราจรหนิคลุก หนา 

๐.๑๕ เมตร กวา๎ง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๖.๐๐ เมตร แยกจากถนน

กะลาพอ ซอย ๓ (ที่ กม.๐+๖๓๐)

เขา๎ไปทางขวา(จดุเร่ิมต๎นจาก

สามแยกถนนกะลาพอ ซอย ๓

(ที่ กม.๐+๐๐๐) เขา๎ไปสิ้นสุด

(ที่ กม.๐+๐๐๖) หรือพื้นที่

ไมํน๎อยกวาํ ๓๖.๐๐ ตารางเมตร

๓๘ กํอสร๎างคูระบายน้ า เพื่อใหก๎ารระบายน้ ารวดเร็ว คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -          -            ๑,๖๓๔,๐๐๐ -            -          ความยาวคูระบายน้ า ลดปัญหาน้ าทํวมขงั กองชาํง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลดปัญหาน้ าทํวมขงั ถนนกะลาพอ ซอย ๓ ชมุชน ที่กํอสร๎าง

ถนนกะลาพอ ซอย ๓ บ๎านใต๎ ขนาดกวา๎ง ๐.๕๐ เมตร

ยาว ๒๘๖.๗๐ เมตร

-         -           ๑,๖๓๔,๐๐๐ -           -          รวม  ๑ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๓๙ ตํอเติมอาคารส านักงาน เพื่อใหก๎ารปฏิบัติงานคลํอง ตํอเติมอาคารส านักงาน -          ๘๕๘,๐๐๐ -             -            -          พื้นที่อาคารที่ได๎ท า การปฏิบัติงานมีความ

เทศบาลด๎านหน๎าทัง้สองฝ่ังตัวทัง้พนักงานและ เทศบาลด๎านหน๎าทัง้สองฝ่ัง การตํอเติมทัง้หมด คลํองตัว เป็นสัดสํวน

ผ๎ูมาติดตํอราชการ มีพื้นที่รวมทัง้หมด ๖๖.๐๐ ตร.ม

๔๐ ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อใชเ๎ป็นสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอลหน๎า -          -            ๒,๑๔๐,๐๐๐ -            -          พื้นที่สนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน

หน๎าศูนย์ศิลปาชพีบ๎าน ใหเ๎ยาวชนได๎ออกก าลังกาย ศูนย์ศิลปาชพีบ๎านปาตาตีมอ ที่ท าการกํอสร๎าง ใชเ๎วลาวาํงใหเ๎ป็น

ปาตาตีมอ ขนาดกวา๎ง ๔๕.๐๐ เมตร ประโยชน์หาํงไกล

ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ยาเสพติด

๓,๖๐๐ ตารางเมตร กองชาํง

๔๑ กํอสร๎างสนามฟุตซอล เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่ออก สนามฟุตซอลหาดวาสุกรี -          -            ๔,๐๐๐,๐๐๐ -            -          พื้นที่สนามฟุตซอล ประชาชนและเยาวชนใช๎

หาดวาสุกรี ก าลังกายของเยาวชนและ ขนาดกวา๎ง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ที่ท าการกํอสร๎าง เวลาวาํงใหเ๎ป็นประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ ๔๒.๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๐๙๐ ตร.ม. หาํงไกลยาเสพติด

๔๒ กํอสร๎างสะพานขา๎มคลอง เพื่อใหม๎ีสะพานที่มีความ สะพานขา๎มคลองกอตอชมุชน -          -            -             ๕,๕๐๐,๐๐๐ -          สะพานที่มีความ ประชาชนได๎ใชส๎ะพาน

กอตอ ชมุชนหวายขม มั่นคง แขง็แรง หวายขม-ชมุชนละเมาะทะเล มั่นคง แขง็แรง ที่มีความมั่นคง แขง็แรง

ขนาดกวา๎ง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว สัญจรไปมาสะดวก

๔๒.๐๐ เมตต พืนที่ ๙๐๐ ตร.ม.

๔๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า -          ๑,๑๐๐,๐๐๐ -             -            -          ภูมิทัศน์รอบสระน้ า เป็นแหลํงทํองเที่ยว

น้ าบ๎านปาตาตีมอ หยํอนใจของประชาชน บ๎านปาตาตีมอ พื้นที่ สวยงามใชเ๎ป็นที่ ของอ าเภอสายบุรี

๑,๕๐๐ ตารางเมตร พักผํอนหยํอนใจ

-         ๑,๙๕๘,๐๐๐ ๖,๑๔๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ -         รวม   ๕  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๔๔ กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนใหไ๎ด๎ ปรับปรุงถนนผิวจราจร -          ๙,๑๒๔,๐๐๐ -             -            -          ความยาวถนนแอส ประชาชนใชถ๎นนที่ได๎

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน มาตรฐาน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ฟัลท์ติกคอนกรีตที่ท า มาตรฐาน รวดเร็ว

ตะพาบน - ถนนกระจดู ตะพาบน - ถนนกระจดู ขนาด การกํอสร๎าง สะดวก และปลอดภัย

กวา๎ง ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ในการเดินทาง

ยาว ๑,๓๓๓ เมตร จากสามแยก

ถนนตะพาบนไปจนถึงสามแยก

ถนนกระจดู

๔๕ กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนใหไ๎ด๎ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอส -          -            ๔,๕๐๐,๐๐๐ -            -          ความยาวถนนที่ท า ประชาชนใชถ๎นนที่ได๎ กองชาํง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกระจดู การกํอสร๎าง มาตรฐาน รวดเร็ว

ถนนกระจดู หนา ๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๘.๐๐ เมตร ปลอดภัยในการเดินทาง

ยาว ๖๖๔.๐๐ เมตร จดุเร่ิมต๎นจาก

(ที่ กม.๑+๑๘๕.๕๐ ถึง ที่ กม.

๑+๘๕๐)

๔๖ กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร เพื่อปรับปรุงถนนใหไ๎ด๎ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ -          -            ๔,๓๐๐,๐๐๐ -            -          ความยาวถนนที่ท า ประชาชนใชถ๎นนที่ได๎

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ติกคอนกรีต ถนนสายบุรี (จาก การกํอสร๎าง มาตรฐาน รวดเร็ว

ถนนสายบุรี แยกธนาคารออมสิน-แยกถนน ปลอดภัยในการเดินทาง

เพียรชอบ) หนา ๐.๐๕ เมตร 

กวา๎งเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ยาว

๘๗๖.๐๐ เมตร

-         ๙,๑๒๔,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐ -           -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๓ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๔๗ กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิว เพื่อปรับปรุงถนนใหไ๎ด๎ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ -          -            ๖,๐๑๐,๐๐๐ -            -          ความยาวถนนที่ท า ประชาชนใชถ๎นนที่ได๎

จราจรแอสฟัลท์ติกคอน มาตรฐาน ติกคอนกรีต ถนนสายบุรี (จาก การกํอสร๎าง มาตรฐาน รวดเร็ว

กรีต ถนนสายบุรี แยกเพียรชอบ-แยกถนนหน๎า ปลอดภัยในการเดินทาง

โรงพยาบาล) หนา ๐.๐๕ เมตร 

กวา๎งเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ยาว 

๑,๒๒๔.๐๐ เมตร กองชาํง

๔๘ กํอสร๎างคูระบายน้ า เพื่อกํอสร๎างคูระบายน้ าให๎ คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -          -            ๑,๓๘๘,๐๐๐ -            -          ความยาวคูระบายน้ า การไหลเวยีนของน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กชมุชน ได๎มาตรฐาน จดุเร่ิมต๎นจากโรงเรียนเทศบาล ๖ ที่ท าการกํอสร๎าง สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหา

บางตาหยาด บ๎านบางตาหยาดเลียบถนน น้ าทํวมขงั

บางตาหยาดไปจนถึงคลองกอตอ

ขนาดกวา๎ง ๐.๕๐ เมตร ยาว

๒๐๐ เมตร

๔๙ กํอสร๎างลานออกก าลังกายเพื่อใชเ๎ป็นสถานที่ออก ลานออกก าลังกายชมุชน -          -            ๒๐๐,๐๐๐ -            -          พื้นที่ลานกีฬาที่ท า ประชาชนใชเ๎ป็นสถานที่

ชมุชนละเมาะบก ก าลังกายของประชาชนและ ละเมาะบกพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ การกํอสร๎าง จดักิจกรรมของชมุชน

จดักิจกรรมของชมุชน ๓๐.๐๐ ตารางเมตร

๕๐ กํอสร๎างลานออกก าลังกายเพื่อใชเ๎ป็นสถานที่ออก ลานออกก าลังกายชมุชน -          -            ๒๐๐,๐๐๐ -            -          จ านวนประชาชนที่ ประชาชนใชเ๎ป็นสถานที่

ชมุชนหวายขม ก าลังกายของประชาชน หวายขมพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ ใชล๎านกีฬาในการ จดักิจกรรมของชมุชน

และจดักิจกรรมของชมุชน ๓๐.๐๐ ตารางเมตร ออกก าลังกาย

-         -           ๗,๗๙๘,๐๐๐ -           -          รวม  ๔ โครงการ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๕๑ กํอสร๎างคูระบายน้ า เพื่อใหก๎ารระบายน้ าเป็นไป คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก -          ๗๓๔,๐๐๐ -             -            -          ความยาวคูระบายน้ า การไหลเวยีนของน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ด๎วยความสะดวก รวดเร็ว ถนนสลินดงบายู  เร่ิมต๎นจากทาง ที่ท าการกํอสร๎าง สะดวก รวดเร็ว

สลินดงบายู ขึ้นภูเขาสลินดงบายูไปจนถึงแยก

ถนนกะลาพอ ขนาดกวา๎งเฉลี่ย

๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร

๕๒ กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิว เพื่อกํอสร๎างปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ -          -            ๑๔,๒๗๓,๐๐๐ -            -          ความยาวถนนที่ท า ประชาชนสัญจรไปมา กองชาํง

จราจรแอสฟัลท์ติก ใหไ๎ด๎มาตรฐาน ติกคอนกรีต ถนนอุเมะ -ตะพาบน การกํอสร๎าง ได๎สะดวก รวดเร็ว

คอนกรีต ถนนอุเมะ - ขนาดกวา๎ง ๘.๐๐ เมตร ยาว

ตะพาบน ๒,๐๓๐ เมตร จดุเร่ิมต๎นจากมัสยิด

อุเมะไปทางชมุชนตะพาบนจนถึง

สามแยกตะพาบน

๕๓ กํอสร๎างอาคารส านักงาน เพื่อกํอสร๎างส านักงาน อาคารส านักงานใหมํ ขนาด -          -            ๔๕,๖๐๐,๐๐๐ -            -          การปฏิบัติงานสะดวก การปฏิบัติงานมีความ

ใหมํ ๓ ชัน้ ใหมํ ขนาด ๓ ชัน้ ๓ ชัน้ พื้นที่ใชส๎อย ๓,๐๐๐ ตร.ม. มีพื้นที่ใชส๎อยเพิ่มมาก คลํองตัว พื้นที่ใชส๎อยใน  ส านักปลัด

ขึ้น ส านักงานมีเพิ่มมากขึ้น

๕๔ ซํอมแซมอาคารเรีอน เพื่อบ ารุงรักษาอาคาร ซํอมแซมอาคารเรือนรับรอง -          ๔๖๑,๐๐๐ -             -            -          

รับรองแปดเหลี่ยมและแผง ของสํวนราชการใหม๎ีสภาพ แปดเหลี่ยมและแผงกัน้ทางโคง๎

กัน้ทางโคง๎กํอนขึ้นอาคาร ใชง๎านได๎ดี กํอนขึ้นอาคาร

-         ๑,๑๙๕,๐๐๐ ๕๙,๘๗๓,๐๐๐ -           -          รวม  ๔ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๕๕ ถมดินสนามฟุตบอล เพื่อถมดินสนามฟุตบอล ถมดินสนามฟุตบอลชมุชนจอืงา -          -            -             ๔๕๐,๐๐๐ -          สนามฟุตบอลที่มี ชมุชนมีสถานที่ออก

ชมุชนจอืงา ใชเ๎ป็นสถานที่ออกก าลังกาย การถมดิน ก าลังกายและท า

ของประชาชนในชมุชน กิจกรรม

๕๖ กํอสร๎างสนามเปตอง เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่เลํนกีฬา สนามเปตอง บริเวณหาดวาสุกรี -          -            ๔๖๑,๐๐๐ -            -          พื้นที่สนามเปตอง ชมุชนมีสถานที่ออก

หาดวาสุกรี เปตองบริเวณชายหาด จ านวน ๔ สนาม ขนาดกวา๎ง ที่ท าการกํอสร๎าง ก าลังกาย และเลํนกีฬา

วาสุกรี ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร เปตอง

พื้นที่รวม ๔๕๖.๐๐ เมตร

๕๗ ซํอมแซมพื้นร๎านจ าหนําย เพื่อซํอมแซมพื้นที่ตลาดสด ซํอมแซมพื้นร๎านจ าหนํายอาหาร -          ๘๗,๐๐๐ -             -            -          พื้นที่จ าหนํายอาหาร พื้นที่ตลาดสดมีความ กองชาํง

อาหารตลาดสด ใหด๎ูสวยงาม แขง็แรง ตลาดสด พื้นที่ซํอมแซม ๑๘๐.๐๐ บริเวณตลาดสดที่ท า สะอาด เป็นระเบียบ

ตารางเมตร การซํอมแซม เรียบร๎อย

๕๘ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทเ์พื่อปรับปรุงถนนใหม๎ี ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ -          -            ๑,๕๓๙,๐๐๐ -          ถนนที่ท าการปรับปรุง ถนนมีความแขง็แรง

ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ความแขง็แรง พร๎อมคู ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล พร๎อมคูระบายน้ า ประชาชนใชส๎ัญจรไปมา

พร๎อมคูระบายน้ า ถนน ระบายน้ า ซอย ๓ ขนาดกวา๎ง ๔.๐๐ เมตร สะดวก รวดเร็ว

เทศบาล ซอย ๓ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร๎อมคูระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา๎ง

๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

-         ๘๗,๐๐๐ ๔๖๑,๐๐๐ ๑,๙๘๙,๐๐๐ -         

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๔ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาด เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวาสุกรี -          -            ๔,๐๐๐,๐๐๐ -            -          มีสถานที่พักผํอน มีสถานที่พักผํอนรองรับ

วาสุกรี กํอสร๎างลานกีฬา หยํอนใจของประชาชน สร๎างลานกีฬานันทนาการพื้นที่ หยํอนใจรองรับนัก นักทํองเที่ยวที่มาเที่ยว

นันทนาการ ที่มาทํองเที่ยวชายหาด ๓๕๐ ตารางเมตร ทํองเที่ยว หาดวาสุกรี

๖๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาด เพื่อแสดงอาณาเขตบริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวาสุกรี -          -            ๓๐๐,๐๐๐ -            -          มีสถานที่พักผํอน มีสถานที่พักผํอนรองรับ

วาสุกรี กํอสร๎างก าแพง สถานที่ทํองเที่ยว กํอสร๎างก าแพงทางเขา๎หาดวาสุกรี หยํอนใจรองรับนัก นักทํองเที่ยวที่มาเที่ยว

ทางเขา๎หาดวาสุกรี ยาว ๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ทํองเที่ยว หาดวาสุกรี

๖๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาด เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวาสุกรี -          -            -             ๕๐๐,๐๐๐ -          มีนักทํองเที่ยเพิ่มมาก ประชาชนได๎ใชส๎ถานที่ กองชาํง

วาสุกรีกํอสร๎างสวนนก พักผํอนหยํอนใจของ กํอสร๎างสวนนกพร๎อมลานพักผํอน ขึ้น ในการพักผํอนหยํอนใจ

พร๎อมลานพักผํอน ของประชาชน ขนาดกวา๎ง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว และออกก าลังกาย

๒๐.๐๐ เมตร

๖๒ กํอสร๎างลานผิวจราจร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ลานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -          -            ๔,๙๑๐,๐๐๐ -            -          มีสถานที่ทํองเที่ยว ใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบ สระน้ าใหม๎ีความสวยงาม รอบสระน้ าตะพาบน หนา และที่พักผํอนหยํอนใจ หยํอนใจและเป็นแหลํง

สระน้ าบ๎านตะพาบน ใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน ๐.๐๕ เมตร กวา๎ง ๕.๐๐ เมตร ในชมุชน ทํองเที่ยวของชมุชน

หยํอนใจ ยาว ๙๘๘.๐๐ เมตร พร๎อมเนินหนิ ในอนาคต

เรียงรอบสระ กวา๎ง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร

-         -           ๙,๒๑๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -          รวม  ๔ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๖๓ กํอสร๎างคูระบายน้ า เพื่อใหก๎ารระบายน้ าเป็นไป กํอสร๎างคูระบายน้ าคอนกรีต -          -            ๑,๖๓๔,๔๐๐ -            -          ลดปัญหาน้ าทํวมขงั การไหลเวยีนของน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ด๎วยความสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็กชมุชนบ๎านใต๎ กวา๎ง ในบริเวณใกล๎เคยีง เป็นไปด๎วยความสะดวก

๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม รวดเร็ว

๒๘๖.๗๐ เมตร จากแยกซอย ๓

ถนนกะลาพอไปทางทิศตะวนัตก

๑๐๓.๐๐ เมตร และแยกออกไป

ตามถนนซอยอกี ๒ สายจนถึง

ถนนกะลาพอ กองชาํง

๖๔ กํอสร๎างปูายตัวอักษร เพื่อแสดงชื่อแหลํงทํองเที่ยว ปูายตัวอักษร WASUKRI BEACH -          -            ๗๕๐,๐๐๐ -            -          มีปูายชื่อสถานที่ ท าใหน๎ักทํองเที่ยวร๎ูจกั

WASUKRI BEACH ของหาดวาสุกรี ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ทํองเที่ยวชดัเจน ชื่อแหลํงทํองเที่ยว

บริเวณหลังคาอาคารสโมสรนัก มากย่ิงขึ้น

กีฬาตกปลา

๖๕ กํอสร๎างถนนพาราแอส- เพื่อปรับปรุงถนนให๎ กํอสร๎างถนนพาราแอสฟัลท์ติก -          -            -             ๑,๑๖๓,๑๐๐ -          ประชาชนใชเ๎ส๎นทาง ถนนมีความมั่นคง

ฟัลท์ติกคอนกรีตชมุชน ประชาชนสัญจรไป-มา คอนกรีต กวา๎ง ๔.๐๐ เมตร ในการสัญจรไปมา แขง็แรง 

จอืงา สะดวก ปลอดภัย ยาว ๒๔๐ เมตร จากสามแยกบ๎าน สะดวก รวดเร็ซ

จอืงา-สุดสายคลองจอืงา

-         -           ๒,๓๔๘,๔๐๐ ๑,๑๖๓,๑๐๐ -         

########## ########### ########### ๑๐,๑๕๒,๑๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๓ โครงการ

 รวมท้ังสิ้น ๕๕  โครงการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

       ๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ รอมฎอนพลาซํา เพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มจดัสถานที่และระเบียบการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความเป็นระเบียบ แผงจ าหนํายอาหาร กองสาธารณสุข

(จดัระเบียบจ าหนํายอาหารเพิ่มรายได๎แกํผ๎ูประกอบการ วางแผงจ าหนํายอาหาร เรียบร๎อยของแผง เป็นระเบียบเรียบร๎อย และสิ่งแวดลัอม

ในเดือนรอมฎอน) อาหารในเขตเทศบาล ใหผ๎ู๎ประกอบการ จ าหนํายอาหาร

๒ สํงเสริมซัง้เป็นที่อยํู เพื่อใหป๎ระชาชนที่ประกอบ ท าซัง้ไม๎ ตามภูมปัญญา ๕๐,๐๐๐ -            -             -            -          จ านวนซัง้ที่จดัท า ชาวประมงพื้นบ๎าน

อาศัยของสัตวน์้ าทะเล ประมงพื้นบ๎านได๎หาสัตวน์้ า ท๎องถิ่น บริเวณทะเลวาสุกรี หาสัตวน์้ าทะเลได๎มากขึ้น

ทะเลได๎มากขึ้น รายได๎เพิ่มขึ้น

๓ สํงเสริมอาชพีผลิตภัณฑ์ เพื่อสํงเสริมอาชพีและสร๎าง ประชาชนที่มีความสนใจ ๕๐,๐๐๐ -            -             -            -          ประชาชนมีรายได๎ น าความร๎ูไปประกอบ

จากก๎านใบจาก รายได๎แกํประชาชน จ านวน ๓๐ คน เพิ่มขึ้น อาชพีเพิ่มรายได๎ใหก๎ับ

ครอบครัวอกีทางหนึ่ง

๔ สํงเสริมอาชพีการท า เพื่อสํงเสริมอาชพีและสร๎าง กลุมํสตรีและประชาชนในเขต ๑๐๐,๐๐๐ -            ๓๐,๐๐๐ -            -          ประชาชนมีรายได๎ น าความร๎ูไปประกอบอาชพีกองสวสัดิการ

อาหารคาว-หวาน รายได๎แกํประชาชน เทศบาล จ านวน ๔๐ คน เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได๎ใหก๎ับครอบครัว สังคม

๕ อบรมซํอมเคร่ืองใช๎ เพื่อสํงเสริมอาชพีและสร๎าง เยาวชนและประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ -            ๓๐,๐๐๐ -            -          ประชาชนมีรายได๎ น าความร๎ูไปประกอบอาชพี

ไฟฟูา รายได๎แกํประชาชน ในเขตเทศบาล จ านวน เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได๎ใหก๎ับครอบครัว

๒๐ คน อกีทางหนึ่ง

๖ อบรมใหค๎วามร๎ูการซํอมรถเพื่อสํงเสริมอาชพีและสร๎าง เยาวชนและประชาชนในเขต ๕๐,๐๐๐ -            ๓๐,๐๐๐ -            -          ประชาชนมีรายได๎ น าความร๎ูไปประกอบอาชพี

จกัรยานยนต์ รายได๎แกํประชาชน เทศบาล จ านวน ๒๐ คน เพิ่มขึ้น เพิ่มรายได๎ใหก๎ับครอบครัว

๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  รวม   ๖ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ กํอสร๎างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใหม๎ีสถานที่พักผํอน กํอสร๎างอัฒจรรย์ คสล. ############ -            -             -            อัฒจรรย์ จ านวน ภูมิทัศน์บริเวณเขื่อน

บริเวณเขื่อนหลังสถานี หยํอนใจและจดังานวนัลอย ขนาดกวา๎ง ๑๑.๐๐ ม. ๑ แหงํ สวยงามใชเ๎ป็นสถานที่

ต ารวจอ าเภอสายบุรี กระทง ยาว ๓.๐๐ ม. จดังานประเพณี กองชาํง

ลอยกระทง

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์เขา เพื่อใหเ๎ขาสลินดงบายูมีความปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสลินดง ๕,๐๐๐,๐๐๐ -            -             -            ภูมิทัศน์เขา ท าใหภ๎ูมิทัศน์บนเขา

สลินดงบายู สวยงาม บายู จ านวน ๑ แหงํ สลินดงสวยงาม สลินดงบายูสวยงาม

๓ แขงํขนักีฬาตกปลา เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว จดักิจกรรมตกปลาในทะเล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนทีมนักกีฬา ปริมาณนักทํองเที่ยว

ประจ าปี เพิ่มปริมาณนักทํองเที่ยว และตกปลาชายฝ่ังและ ที่เขา๎รํวม เพิ่มขึ้นคนร๎ูจกัที่ ส านักปลัด

ในอ าเภอสายบุรี กิจกรรมอื่นๆ การแขงํขนั ทํองเที่ยวในอ าเภอ เทศบาล

๔ ถนนวฒันธรรมและการ เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว จดัการแสดงศิลปวฒันธรรม ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนนัก ท าใหป๎ระเพณีวฒันธรรม

ทํองเที่ยว ของท๎องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและอาหารประจ าถิ่น ทํองเที่ยว ของต าบลตะลุบันเป็นที

ประเพณีวฒันธรรมท๎องถิ่น ร๎ูจกักันอยํางแพรํหลาย

๕ จา๎งเหมารักษาความสะอาดเพื่อใหส๎ถานที่ทํองเที่ยวใน จา๎งเหมาผ๎ูดูแลบริเวณ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ สถานที่ทํองเที่ยว สถานที่ทํองเที่ยว กองชาํง

และความเรียบร๎อย เขตเทศบาล สะอาด สวยงามชายหาดวาสุรี และศูนย์บริการ และพื้นที่ในเขต พื้นที่ในเขตเทศบาล 

สาธารณสุข จ านวน ๑๐ ราย เทศบาลสะอาด สะอาด สวยงาม 

๖ ศูนย์กลางผลิตผลทาง เพื่อเป็นศูรนย์กลางจ าหนําย ศูนย์จ าหนํายผลิตผลทางการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนผลผลิตทาง เป็นแหลํงจ าหนํายผลผลิต

การเกษตรแบบครบวงจร ผลิตภัณฑท์างการเกษตรของเกษตร จ านวน ๑ แหงํ การเกษตรที่จ าหนําย ทางการเกษตรแบบครบ

ชมุชนในเขตเทศบาล (ชมุชนบ๎านคอ๎) วงจรของเทศบาล

########## ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ -         

       ๔.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว

   รวม ๖ โครงการ

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร ############ -            -             -            จ านวนสิ่งกํอสร๎าง ท าใหภ๎ูมิทัศน์โดยรวม กองชาํง

หาดวาสุกรี หยํอนใจ แอสฟัลท์ติคคอนกรีตบริเวณ ที่ปรับปรุง ของหาดวาสุกรีสวยงาม

หน๎าอาคารเอนกประสงค์ ดึงดูดนักทํองเที่ยวมา

ผิวจราจรกวา๎ง ๖.๐๐ ม. พักผํอนหยํอนใจมาก

ยาว ๔๓๐๐๐ ม. พื้นที่ไมํน๎อย มากย่ิงขึ้น

กวาํ ๒,๔๘๐ ตร.ม.

พร๎อมไหลํทาง

กํอสร๎างถนนแอสฟัลท์ติกคอน

กรีตบริเวณหน๎าศูนย์บริการ

ตกปลา ขนาดกวา๎ง ๖.๐๐ ม.

ยาว ๒๐๔๐๐ เมตรหรือพื้นที่

ไมํน๎อยกวาํ ๑,๒๒๔ ตร.ม.

กํอสร๎างลานจอดรถแอสฟัลท์

ติคคอนกรีตบริเวณวงเวยีนปลา

ขนาดกวา๎ง ๓๕๐๐ ม.ยาว

๕๘.๐๐ ม.พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ

๒,๐๓๔๐๐ ตร.ม.

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

       ๔.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กํอสร๎างศาลาพักผํอน ๖ เหลี่ยม -            -             -            กองชาํง

บริเวณชายหาดวาสุกรี โดยท า

การกํอสร๎างอาคาร ค.ส.ล. 

ขนาดกวา๎งลานละ ๑๗๐ ม. สูง

๒๗๐ ม. จ านวน ๗ หลัง

กํอสร๎างปูายอักษรWASUKRI

BACH สูงเฉลี่ย ๒๕๐ ม.

กํอสร๎างลานคอนกรีตหน๎าเวที

เกําหาดวาสุกรี ขนาดกวา๎ง

๓๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม.

หนา ๐.๑๕ ม.

กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา

๐.๐๕ ม. กวา๎ง ๖๐๐ ม.

ยาว ๙๓.๐๐ ม.(จดุเร่ิมต๎นจาก

โคง๎สันเขื่อนสิ้นสุดวงเวยีนปลา)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ๔.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กํอสร๎างปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา

๐.๐๕ ม. กวา๎ง ๘.๐๐ ม.

ยาว ๔๐.๘๐๐ ม. (จดุเร่ิมต๎น

จากวงเวยีนปลาไปสิ้นสุดถนน

ไปหาดวาสุกรีที่ลานจอดรถหน๎า

หอ๎งน้ า)

กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

ติคคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.

กวา๎ง ๙.๐๐ ม. ยาว

๒๕๓.๐๐ ม.(จดุเร่ิมต๎นจาก

โคง๎เดิมเขา๎หาดวาสุกรีไปสิ้นสุด

ถนนไปหาดวาสุกรีที่ลานจอดรถ

หน๎าหอ๎งน้ า)

 กํอสร๎างปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา

๐.๐๕ ม. กวา๎ง ๖.๐๐ ม.

ยาว ๑๓๕.๕๐ ม.(จดุเร่ิมต๎น

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

       ๔.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

จากโคง๎เดิมออกจากหาดวาสุกรี

ไปสิ้นสุดหาดวาสุกรีหน๎าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก)

  กํอสร๎างเกาะกลางถนน หนา

๐.๑๕ ม. กวา๎ง ๖.๐๐ ม.

ยาว ๑๗๙.๓๕ ม. (จดุเร่ิมต๎น

จากทางเขา๎อาคารอเนกประสงค์

ไปสิ้นสุดบริเวณวงเวยีนปลา)

กํอสร๎างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์

ติคคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.

กวา๎ง ๘.๐๐ ม. ยาว 

๔๐๔.๐๐ ม.(จดุเร่ิมต๎นจาก

ลานจอดรถออกไปหาดวาสุกรี

แล๎ววนกลับมาที่ลานจอดรถเดิม)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

       ๔.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

  ปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติคคอนกรีต หนา 

๐.๐๕ ม. กวา๎ง ๖.๐๐ ม.

ยาว ๔๓.๐๐ ม.(ขยายทางเลี้ยว

จากลานจอดรถเขา๎สูถํนนริม

หาดวาสุกรีเดิม)

กํอสร๎างปรับปรุงเวทีการแสดง

ปูทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอบตัวอาคาร 

ปลูกต๎นไม(๎บริเวณด๎านขา๎ง

อาคารสโมสรและบริการตกปลา)

ติดตัง้เคร่ืองเลํนเพิ่มเติม

รวม ########## -           -            -           

########## ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ พัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ส่งเสรมิเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

       ๔.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว

รวมท้ังสิ้น   ๗ โครงการ

  ๑ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ จา๎งเหมาปรับปรุงภุมิทัศน์ เพื่อใหภ๎ูมิทัศน์เกาะกลางถนนจา๎งเหมาคนงานดูแลเกาะ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์ในเขต เกาะกลางถนนและ

ในเขตเทศบาล และในเขตเทศบาลสวยงาม กลางถนน ,หาดวาสุกรีและพื้นที่ เทศบาล สวยงาม พื้นที่ในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล สะอาด สวยงามสะอาด

๒ พื้นที่สีเขยีว เพื่อใหช๎มุชนและโรงเรียนรํวมกันประชนชน นักเรียน พนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม มีอากาศบริสุทธิ์และ

ปลูกต๎นไม๎ท าใหอ๎ากาศบริสุทธิ์เทศบาล รํวมกันปลูกต๎นไม๎ กิจกรรม สิ่งแวดล๎อมที่ดี

และมี่สิ่งแวดล๎อมที่ดี ในเขตเทศบาล

๓ อบรมและสร๎างเครือขาํย เพื่อสร๎างแกนน าเครือขาํยรํวมกิจกรรมอบรมใหค๎วามร๎ู ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเครือขาํย มีเครือขาํยดูแลรักษา

แกนน าดูแลด๎านสิ่ง รณรงคป์ระชาสัมพันธใ์หป๎ระชาชนแกํเยาวชน ผ๎ูปกครองชมุชน แกนน าดูแลด๎าน สิ่งแวดล๎อมในเขตชมุชน

แวดล๎อม ทราบถึงคุณคาํสิ่งแวล๎อม ในเขตเทศบาล สิ่งแวดล๎อม เขตเทศบาล กองชาํง

๔ หมักปุย๋ชวีภาพ เพื่อก าจดักลิ่นและปูองกัน หมักเศษวสัดุจากตลาด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดกลิ่นไมํพึง ลดกลิ่นเหม็น รักษา

สภาพแวดล๎อม น ามาใชล๎๎างตลาดสด ล๎าง ประสงคใ์นตลาดสด สภาพแวดล๎อม

ถนน คูระบายน้ า กองขยะ

๕ รณรงครั์กษาความสะอาด เพื่อสร๎างจติส านึกใหก๎ับพํอคา๎รณรงคท์ าความสะอาดจดั ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความเป็นระเบียบ ตลาดสะอาดและ

และจดัระเบียบแผง แมํคา๎ใหม๎ีความตระหนักในเร่ืองระเบียบแผงจ าหนํายสินคา๎ สะอาด ของแผง เป็นระเบียบเรียบร๎อย

จ าหนํายสินคา๎ในตลาดสด การท าความสะอาดแผงลอย ในตลาดสด จ าหนํายสินคา๎ สวยงาม

๖ จดัท าเอกสารเผยแพรํ เพื่อรณรงคใ์หป๎ระชาชน จดัจา๎งท าแผํนพับประชา ๒๕,๐๐๐ -            -             -            จ านวนแผํนพับ ประชาชนรํวมกันรักษา

และประชาสัมพันธ์ รํวมกันรักษาความสะอาด สัมพันธเ์ผยแพรํใหค๎วามร๎ู ที่จดัจา๎ง ความสะอาด

รวม ########## ๑๐,๑๗๐,๐๐๐ ๑๐,๑๗๐,๐๐๐ ๑๐,๑๗๐,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๓ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

  ๖ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๗ รณรงคก์ารแยกขยะชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาจดัตัง้ถังขยะแบบแยก ๗๐,๐๐๐ -            -             -            คัดแยกขยะแหง๎ ประชาชนมีสํวนรํวม

แหง๎ ขยะเปียก สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแบบอยํางประเภท จ านวน ๑๒ จดุ ขยะเปียกได๎ถูกต๎อง แยกขยะอยํางมี

ในการแยกขยะที่ถูกต๎อง ในเขตเทศบาล ประสิทธภิาพ

๘ เมืองสวยด๎วยมือเรา เพื่อใหช๎มุชนปลอดถังขยะมูลปลอดถังขยะในชมุชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชมุชนปลอดถังขยะ ชมุชนปลอดถังขยะ

ฝอยและไมํมีถังขยะบริเวณถนนเขตเทศบาล จ านวน ๒๐ มูลฝอย และไมํมีถังขยะบริเวณ

อาคารบ๎านเรือนและชมุชน ชมุชน ถนนบ๎านเรือนชมุชน กองสาธารณสุข

๙ น ารํองแยกขยะในโรงเรียน เพื่อใหค๎วามร๎ูความเขา๎ใจในการนักเรียนในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนแยกขยะ นักเรียนร๎ูจกัแยก และสิ่งแวดล๎อม

แยกขยะแกํเด็กนักเรียน โรงละ ๒๐ คน  จ านวน ได๎ถูกต๎อง ขยะแหง๎และขยะเปียก

๖ โรง ได๎อยํางถูกต๎อง

๑๐ ตรวจแนะน าร๎านจ าหนําย เพื่อตรวจแนะน าร๎านอาหาร ร๎านอาหาร แผงลอย ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนคร่ังในการ ผ๎ูประกอบการตื่นตัว

อาหารแผงลอยโรงอาหาร แผงลอยโรงอาหารในโรงเรียนโรงอาหารในโรงเรียน เขา๎ตรวจร๎านอาหาร ในการปรับปรุง

ในโรงเรียน เขตเทศบาล แผงลอย โรงอาหาร ร๎านแผงลอย

๑๑ บ าบัดน้ าเสียกํอนลงสูํ เพื่อรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ อบรมใหค๎วามร๎ูแกํประชาชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม สภาพแวดล๎อมมีสภาพ

แมํน้ า ปูองกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในการบ าบัดน้ าเสียกํอนลงสูํ การอบรม ใกล๎เคยีงธรรมชาติ

ใหเ๎ป็นไปตามธรรมชาติ แมํน้ า

รวม ๒๐๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ -         

########## ๑๐,๓๐๕,๐๐๐ ๑๐,๓๐๕,๐๐๐ ๑๐,๓๐๕,๐๐๐ -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๓ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

  ๕ โครงการ

   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

       ๕.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

รวมท้ังสิ้น  ๑๑   โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ พัฒนาประสิทธภิาพการ เพิ่มศักยภาพของสมาชกิ อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี การปฏิบัติงานมี

ปฏิบัติงานของผ๎ูบริหาร/ สภาเทศบาล/พนักงาน ของผ๎ูบริหาร/สมาชกิ/พนักงาน ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพถูกต๎อง

สมาชกิฯ/พนักงาน เทศบาล ตามกฏระเบียบ

๒ อบรมเพิ่มประสิทธภิาพการเพื่อพัฒนาความร๎ูของ พนักงานเทศบาล,ลูกจา๎ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี การปฏิบัติงานมี

ปฏิบัติงานของพนักงาน บุคลากรเทศบาล ประจ า และพนักงานจา๎ง ประสิทธภิาพ มีประสิทธภิาพ

เทศบาลและลูกจา๎งประจ า ของเทศบาล ถูกต๎องตามกฏระเบียบ

๓ สํงเสริมคุณภาพชวีติ ตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ ตรวจสุขภาพ พนักงาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -          จ านวนพนักงาน พนักงานมีขวญั ส านักปลัด

ด๎านสุขภาพของบุคลากร ๒ คร้ัง เทศบาล พนักงานจา๎ง เทศบาลที่ตรวจ และก าลังใจในการ

และลูกจา๎งประจ า สุขภาพประจ าปี ท างาน

๔ บริหารราชการตามหลัก เพื่อใหก๎ารบริหารราชการ ปรับปรุงระบบการบริการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -          การปฏิบัติงานมี งานบริหารราชการ

ธรรมาภิบาล เทศบาลเป็นไปตามหลัก ปฏิบัติราชการ กิจกรรม เป็นไปตามหลัก เทศบาสลเป็นไปตาม

ธรรมภิบาล ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เกกณฑฯ์ หลักธรรมาภิบาล

๕ จดัเตรียมการเลือกตัง้ เพื่อเผยแพรํรณรงคใ์นการ ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -          ร๎อยละของผ๎ู ประชาชนมีความร๎ูความ

นายกเทศมนตรีและ ใชส๎ิทธิ์เลือตัง้ของ จ านวน ๒๐ ชมุชน มาใชส๎ิทธิ์ เขา๎ใจในการเลือกตัง้อยําง

สมาชกิ ประชาชนในพี้นที่ เลือกกตัง้ บริสุทธิ์และยุติธรรม

๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   รวม  ๕ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๑ แผนงาน บรหิารท่ัวไป



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๖ กิจกรรมอบรมพลเมืองดี สํงเสริมความร๎ูแกํประชาชน อบรมใหค๎วามร๎ูแกํพนักงาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนในเขต ประชาชนมีความร๎ูเขา๎ใจ

วถิีประชาธปิไตย เพื่อใหเ๎ขา๎ใจการปกครองตามประชาชนในการปฏิบัติตน เทศบาล ในการปกครองตามระบอบ

ระบอบประชาธปิไตย อันมีพระเป็นพลเมืองดี ประชาธปิไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์เป็นประมุข มหากษัตริย์เป็นประมุข

๗ กํอสร๎างอาคารส านักงาน เพื่อใหเ๎กิดความคลํองตัวของอาคารส านักงานเทศบาล ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ -            -             -            อาคารส านักงาน การปฏิบัติงานคลํองตัว

เทศบาล เจา๎หน๎าที่และผ๎ูมาติดตํอ จ านวน ๑ แหงํ จ านวน ๑ หลัง บริการประชาชนได๎อยําง

ราชการ มีประสิทธภิาพ

๘ ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงคใ์หป๎ระชาชนตระหนักรณรงคใ์หค๎วามร๎ูเกี่ยวกับ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ลดอุบัติเหตุจาก ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด

ถึงความปลอดภัยในการ ความปลอดภัยบนท๎องถนน ท๎องถนน ในการสัญจรตามถนน เทศบาล

สัญจรไปมา ลดการเกิดเหตุร๎ายในพื้นที่

๙ สร๎างสถานธนานุบาล เพื่อบริการและชวํยเหลือ สถานธนานุบาล จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ -             -            สถานธนานุบาล สามารถชวํยเหลือ

ประชาชนผ๎ูมีรายได๎น๎อย ๑ แหงํ จ านวน ๑ แหงํ ประชาชนผ๎ูมีรายได๎น๎อย

๑๐ จา๎งเหมาออกส ารวจ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จา๎งเหมาส ารวจขอ๎มูลภาค ๕๔๐,๐๐๐ -            -             -            รายได๎จากการจดั ปรับปรุงฐานขอ๎มูลได๎

ขอ๎มูลทะเบียนทรัพย์สิน บริหารจดัการขอ๎มูลทะเบียน สนามในการจดัทะเบียน เก็บภาษีเพิ่มขึ้น ถูกต๎องรายได๎จากการจดั กองคลัง

และแผนทีภาษี ทรัพย์สินและการจดัเก็บภาษีทรัพย์สินและแผนที่ภาษี เก็บภาษีเพิ่มขึ้น

########## ๒๐,๐๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

 รวม ๕ โครงการ

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๑ แผนงาน บรหิารท่ัวไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑๑ จดัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ๕๐๐,๐๐๐ -            -             -            โปรแกรมประยุกต์ สามารถปรับปรุงฐานขอ๎มูล

บริการจดัเก็บแผนที่ภาษี จดัการบริหารจดัการขอ๎มูล ประยุกต์จดัซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนที่ภาษี ได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว

ทะเบียนทรัพย์สินและการจดัเก็บพร๎อมอุปกรณ์ จ านวน ๒ เคร่ือง เป็นธรรม กองคลัง

ภาษีใหก๎ับเทศบาล เคร่ืองRocket จ านวน ๒ เคร่ือง

๑๒ กิจกรรมการประกวด เพื่อสํงเสริมคาํนิยมที่ถูกต๎อง เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ -          ๘,๐๐๐ -             -            -          เด็กและเยาวชนเกิด เด็กและเยาวชนมีคุณ

ค าขวญัตํอต๎านการทุจริต ใหก๎ับเด็กและเยาวชน ต าบลตะลุบัน ความตระหนักร๎ู ตื่นตัว ธรรม จริยธรรมมีคาํ ส านักปลัด

และสร๎างจติส านึกด๎านจริย เห็นความส าคัญหันมา นิยมที่ถูกต๎องมีจติส านึก เทศบาล

ธรรมและคุณธรรมใหเ๎ด็ก สนใจปัญหาการทุจริต ที่จะยึดมั่นในการท า

และเยาวชน ความดี

๕๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐ -            -           -         

รวมท้ังสิ้น               โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

   รวม ๒ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๑ แผนงาน บรหิารท่ัวไป



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ อบรมทัศนศึษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัตนิ าครูผ๎ูดูแลเด็ก ดูแลศูนย์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนครู ผ๎ูดูแลเด็ก ครูผ๎ูดูแลเด็กมีความร๎ู 

การจดัการศึกษาส าหรับ งานของผ๎ูดูแลเด็กประจ า ทัศนศึกษาดูงานการจดั ที่เขา๎รํวมโครงการ และทักษะเพิ่มขึ้น

ผ๎ูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

๒ อบรมพัฒนาศักยภาพของ เพื่อพัฒนาความร๎ู พนักงานครู บุคลากรทาง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากร การปฏิบัติงานของพนักงาน

บุคลากรทางการศึกษา ความสามารถของบุคลากร การศึกษา ครูผ๎ูดูแลเด็กฯ ที่ผํานการอบรม ครูมีประสิทธภิาพและ

ทางการศึกษา ประสิทธผิล

๓ รํวมกิจกรรมผลงานทาง ใหส๎ามาชกิได๎เรียนร๎ูและแลกสํงครู/ผ๎ูดูแลเด็กเขา๎รํวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมและ ผ๎ูดูแลเด็กมีพลังในการ

วชิาการและนวตักรรมของ เปลี่ยนประสบการณ์และ กิจกกรรมผลงานทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการ พัฒนาเด็กอยํางเขม๎แขง็

ชมรมครูผ๎ูดูแลเด็ก ผลงานในการพัฒนาเด็ก

๔ พัฒนาศักยภาพผ๎ูดูแลเด็ก เด็กมีประสบการณ์การเรียนร๎ูเด็กเล็ก ครู ผ๎ูดูแลเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครู ผ๎ูดูแลเด็ก เด็กได๎รับความร๎ูจากประสบ

นอกสถานที่เพื่อเชื่อมโยง ผ๎ูปกครองทัศนศึกษาดูงาน ผ๎ูปกครองที่ผําน การณ์จริงและมีความร๎ูสึก

ความสัมพันธอั์นดีระหวาํงครู การอบรม ที่ดีระหวาํงครูผ๎ูดูแลเด็ก

ผ๎ูดูแลเด็กและผ๎ูปกครอง และผ๎ูปกครอง

๕ ประชมุสัมนาเชงิปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความร๎ูบุคลากร เจา๎หน๎าที่ที่ท างบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หลักสูตรการจดัท า การจดัท าแผนแล๎วเสร็จ

และการมีสํวนรํวมในการ ในการจดัท างบประมาณได๎ สํวนราชการสังกัดเทศบาล แผน ตามก าหนดเวลาถูกต๎อง

จดัท าแผนพัฒนาการศึกษาอยํางถูกต๎องตามระเบียบฯ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือสั่งการ

๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

รวม  ๕ โครงการ

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๖ ปรับรุงซํอมแซมโรงเรียน เพื่อปรับปรุงอาคาร สภาพ กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ -          อาคารสถานที่ฯลฯ โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อม

๖ โรง แวดล๎อมภายในโรงเรียน, อาคาร/โรงอาหาร ฯลฯ โรงอาหาร ที่อยํูในสภาพดีและ สวยงาม และปลอดภัย

ศูนย์เด็กเล็กและส านักงาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ได๎รับการกํอสร๎าง/

ใหอ๎ยํูในสภาพดี สวยงาม จ านวน ๖ โรง ซํอมแซม/ปรับปรุง

๗ จา๎งเหมาขดุเจาะ เพื่อแก๎ไขปัญหาการ จดัหาแหลํงน้ าบาดาลใหก๎ับ ๑๒๐,๐๐๐ -            -             -            -          โรงเรียนมีน้ าเพียง นักเรียนมีน้ าส าหรับอุปโภค

บํอบาดาล ขาดแคลนน้ าอุปโภค โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พอในการบริโภค บริโภคที่สะอาด เพียงพอ

และบริโภคภายใน จ านวน ๖ โรง/ศูนย์พัฒนา และอุปโภค ตํอความต๎องการ

โรงเรียน เด็กเล็ก

๘ ปรับปรับซํอมแซม เพื่อปรับปรุงซํอมแซมฝูา ๑.ปรบัปรงุซ่อมแซมฝ้าเพดาน -          ๗๒๓,๒๐๐ -             -            -          อาคารเรียนและถนน โรงเรียนเทศบาล ๑ กองการศึกษา

อาคารเรียนของโรงเรียน เพดาน ถนนคสล.อาคารอเนกประสงค์ เป็นระเบียบเรียบร๎อย บ๎านตะลุบันมีสภาพ

ในสังกัดเทศบาล จ านวน เพื่อใหค๎รูนักเรียนผ๎ูปกครอง ขนาดเล็กโรงเรยีนเทศบาล ๑ ปลอดภัย และอยํูใน แวดล๎อมที่สวยงาม

๖ โรง สะดวกในการส ญจร ๑.๑ ซํอมแซมฝูาเพดานอาคาร สภาพพร๎อมใชง๎านได๎ มั่นคง แขง็แรง

เพื่อซํอมแซมอาคารอเนก มโนราห(์ชัน้ ๓ ภายในหอ๎ง

ประสงคใ์หอ๎ยํูในสภาพดี ขนาดกวา๎ง ๑๐.๘๐ เมตร ยาว

ใชง๎านได๎ตามปกติ ๘.๐๕ เมตร และขนาดกวา๎ง

๘.๓๐ เมตร ยาว ๘.๐๕ เมตร

เป็นฝูาเพดานกระเบื้องแผํนเรียบ

หนา ๔ มม. โครงเครําไม๎เนื้อแขง็

๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๓,๒๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ -         

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

  รวม ๓ โครงการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑.๒ งานปรับปรุงถนน คสล.

(ภายในขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร

กวา๎ง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร

และขนาดกวา๎ง ๕.๕๐ เมตร

ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่

ไมํน๎อยกวาํ ๕๙๑.๕๐ ตารางเมตร)

๑.๓ ซํอมแซมอาคารอเนกประสงค์ -          ๑,๙๓๓,๐๐๐ -             -            -          อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑

ขนาดเล็ก งานหลังคา ทาสี ระบบ มีสภาพดีใชง๎านได๎ บ๎านตะลุบันมีอาคารที่มี

ไฟฟูา ประตู ซํอมแซมเวที ประปา ตามปกติ สภาพดี แขง็แรง กองการศึกษา

สุขาภิบาล แผงกัน้

๒.ปรบัปรงุซ่อมแซมฝ้าเพดาน -          ๔๖๗,๘๐๐ -             -            -          อาคารเรียนร้ัวโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ 

อาคารเทียนทอง ซ่อมแซมรั้ว อยํูในสภาพที่ดีใชง๎าน บ๎านปากน้ ามีสภาพ

โรงเรยีนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า ได๎ตามปกติ แวดล๎อมที่สวยงาน มั่นคง

(พธิานอุทิศ) แขง็แรงและปลอดภัย

๒.๑ ซํอมแซมฝูาเพดานอาคาร

เทียนทอง(อาคารอนุบาล ชัน้ ๓

ภายในหอ๎ง ๒ หอ๎ง ขนาดกวา๎ง

๑๐.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๕ เมตร

และขนาดกวา๎ง ๘.๓๐ เมตร

-         ๒,๔๐๐,๘๐๐ -            -           -         

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ยาว ๘.๐๕ เมตร เป็นฝูาเพดาน

กระเบื้องแผํนเรียบ หนา ๔ มม.

โครงเคร่ าไม๎เนื้อแขง็) 

๒.๒ งานซํอมแซมร้ัว

๓.ปรบัปรงุซ่อมแซมฝ้าเพดาน -          ๓๕๑,๐๐๐ -             -            -          อาคารเรียน ฝูาเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๓

อาคารอนุบาล ติดต้ังเหล็กดัดก้ัน เหล็กดัดกัน้หลังคา บ๎านปาตาตีมอมีสภาพ

หลังคา ติดต้ังกันสาดเหล็กรดีลอน และกันสาดอยํูในสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม กองการศึกษา

โรงเรยีนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ ทีดีใชง๎านได๎ตามปกติ มั่นคง แขง็แรงและ

๓.๑ งานปรับปรุงซํอมแซมฝูาเพ ปลอดภัย

ดานอาคารอนุบาล ชัน้ ๒ ภายใน

และภายนอก ขนาดกวา๎ง ๘.๕๐ ม.

ยาว ๑๙.๐๐ เมตร เป็นฝูาเพดาน

กระเบื่องแผํนเรียบโครงเครําไม๎

เนื้อแขง็หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ

๑๖๒ ตารางเมตร พร๎อมปรับปรุง

งานไฟฟูาแสงสวาํง พัดลม ชัน้ลําง

และชัน้บน)

-         ๓๕๑,๐๐๐ -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๓.๒ งานปรับปรุงติดตัง้เหล็กดัด -            -             -            

กัน้หลังคาอาคารใหมํ (เหล็กดัด

หน๎าตํางอาคารหลังใหมํชัน้ลําง

ด๎านหลังทัง้หมดและด๎านหน๎า

หนึ่งชดุ น.๑ ขนาดสูง ๑.๘๐ เมตร กองการศึกษา

กวา๎ง ๓.๗๕ เมตร จ านวน ๙ ชดุ

และน.๓ ขนาดสูง ๐.๗๐ เมตร 

กวา๎ง ๑.๓๐ เมตร จ านวน ๒ ชดุ)

๓.๓ งานปรับปรุงติดตัง้กันสาด

เหล็กรีดลอน (อาคาร ๓ ชัน้ด๎าน

ลําง (หอ๎งครัว) ขนาดกวา๎ง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

จ านวน ๑ ชดุ)

๔.ทาสีอาคารเรยีน ซ่อมผนัง -          ๘๑๐,๘๐๐ -             -            -          อาคารเรียน ฝูาเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๔

ข้างซึม ซ่อมฝ้าเพดาน รั้ว และ เหล็กดัดกัน้หลังคา บ๎านอุเมะมีสภาพ

ปรบัปรงุคูระบายน้ า โรงเรยีน และกันสาดอยํูในสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม กองการศึกษา

เทศบาล ๔ บ้านอุเมะ ทีดีใชง๎านได๎ตามปกติ มั่นคง แขง็แรงและ

๔.๑ การทาสีภายนอกอาคาร ปลอดภัย

๓ ชัน้

-         ๘๑๐,๘๐๐ -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๔.๒ งานซํอมผนังขา๎งซึม -            -             -            

๔.๓ งานซํอมฝูาเพดาน

๔.๔ งานร้ัว

๔.๕ งานปรับปรุงคูระบายน้ า คสล.

ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ขนาดกวา๎ง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

๐.๕๖ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร 

พร๎อมฝาเหล็กตะแกรง

๔.๖ งานปรับปรุงคูระบายน้ า คสล.

ภายในโรงเรียน ขนาดกวา๎ง

๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๖ เมตร 

ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พร๎อมฝาเหล็ก

ตะแกรง

๕.ปรบัปรงุซ่อมแซมหลังคา -          ๓๐๙,๑๐๐ -             -            -          อาคารเรียน ฝูาเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๕

และฝ้าเพดาน อาคาร ซ่อมแซม เหล็กดัดกัน้หลังคา บ๎านกาหยีมีสภาพ

ฝาคูระบายน้ าและงานบ่อพักส้วม และกันสาดอยํูในสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม กองการศึกษา

อาคารลีลาวดี โรงเรยีนเทศบาล ทีดีใชง๎านได๎ตามปกติ มั่นคง แขง็แรงและ

๕ บ้านกาหยี ปลอดภัย

-         ๓๐๙,๑๐๐ -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๕.๑ งานซํอมหลังคาและฝูาเพดาน -            -             -            

อาคารลีลาวดี (๓ หอ๎ง ขนาดกวา๎ง

๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร 

ขนาดกวา๎ง ๘.๐๐ เมตร ยาว 

๘.๐๐ เมตรและขนาดกวา๎ง กองการศึกษา

๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เป็นฝูา

เพดานกระเบื้องแผํนเรียบ หนา

๔ มม. โครงเครําไม๎เนื้อแขง็)

๕.๒ งานซํอมแซมฝาคูระบายน้ า

คสล. ขนาดกวา๎ง ๐.๗๐ เมตร

ยาว ๐.๕๐ เมตร จ านวน ๕๖ ฝา

๕.๓ งานบํอพักส๎วมอาคารลีลาวดี

๖.ปรบัปรงุซ่อมแซมฝ้าเพดาน -          ๖๒๔,๑๐๐ -             -            -          อาคารเรียน ฝูาเพดาน โรงเรียนเทศบาล ๔

ซ่อมแซมห้องน้ า งานยกระดับ เหล็กดัดกัน้หลังคา บ๎านอุเมะมีสภาพ

คอนกรตี ประตูโรงเรยีนและงาน และกันสาดอยํูในสภาพแวดล๎อมที่สวยงาม กองการศึกษา

บล๊อกแก้วหน้าอาคารเรยีนใหม่ ทีดีใชง๎านได๎ตามปกติ มั่นคง แขง็แรงและ

โรงเรยีนเทศบาล ๖ ปลอดภัย

บ้านบาตาหยาด

-         ๖๒๔,๑๐๐ -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๖.๑ งานซํอมแซมฝูาเพดานอาคาร

ใหมํ (อาคารภายใน จ านวน ๓ หอ๎ง

ขนาดกวา๎ง ๑๐.๘๐ เมตร ยาว 

๘.๐๕ เมตร ขนาดกวา๎ง ๘.๓๐ ม.

ยาว ๘.๐๕ เมตร และขนาดกวา๎ง กองการศึกษา

๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร

เป็นฝูาเพดานกระเบื้องแผํนเรียบ

หนา ๔ มม. โครงเครําไม๎เนื้อแขง็)

๖.๒ ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งน้ า

(๑) ปรับปรุงซํอมแซมหอ๎งน้ าครู

ชัน้ ๒ ขนาดกวา๎ง ๒.๐๐ เมตร 

ยาว ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร

พื้นและผนังพร๎อมระบบน้ าดีและ

น้ าเสีย)

(๒) ปรับปรุงซํอมแซมฝูาเพดาน กองการศึกษา

หอ๎งน้ าครู ชัน้ ๑ ขนาดกวา๎ง

๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร

และฝูาเพดานทางเดินชัน้ ๑

-         -           -            -           -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงานการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ขนาดกวา๎ง ๑.๕๐ เมตร ยาว 

๓.๔๐เมตร 

๖.๓ งานยกระดับคอนกรีต

๖.๔ ประตูโรงเรียน ประตู

สแตนเสลขนาดกวา๎ง ๑.๘๐ เมตร กองการศึกษา

ยาว ๕.๐๐ เมตร

๖.๕ งานบล๏อกแก๎วหน๎าอาคาร

เรียนใหมํ

๒,๒๘๐,๐๐๐ ๖,๗๗๙,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ -         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๒ แผนงาน การศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวมท้ังสิ้น  ๘ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ พัฒนาศักยภาพคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพคณะ อบรมคณะกรรมการชมุชน จ านวน -          ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ -          จ านวนคณะกรรมการ คณะกรรมการชมุชนน า

กรรมการชมุชน กรรมการชมุชน ๒๐ ชมุชน ศึกษาดูงานนอก ชมุชนที่เขา๎รํวมการ ความร๎ูที่ได๎ศึกษาดูงาน

สถานที่ อบรม มาปรับใชใ๎นชมุชน

๒ กํอสร๎างศาลาปลาร๎องไห๎ เพื่อทดแทนศาลาหลังเกํา กํอสร๎างศาลาปลาร๎องไห ๎ริมคลอง -          ๔๓๑,๖๐๐ -             -            -          ศาลาปลาร๎องไห๎ เป็นแหลํงเรียนร๎ูโครงการ

ที่ช ารุด กอตอ ถนนปาตาตีมอ ๒ จ านวน ๑ หลัง ในพระราชด าริ

จ านวน ๑ หลัง

๓ กํอสร๎างปูายประวตัิความ เพื่อเป็นแหลํงเรียนร๎ู กํอสร๎างปูายประวตัิความเป็นมา -          ๘๐,๐๐๐ -             -            -          ปูายประวตัิความ เป็นแหลํงเรียนร๎ูโครงการ

เป็นมาของศาลาปลา ประวตัิความเป็นมาของ ศาลาปลาร๎องไห ๎ริมคลองกอตอ เป็นมาของศาลาปลา ในพระราชด าริ กองสวสัดิการ

ร๎องไห๎ ศาลาปลาร๎องไห๎ ถนนปาตาตีมอ ๒ จ านวน ๒ ปูาย ร๎องไห๎ สังคม

๔ สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรม อบรมใหค๎วามร๎ูและฝึกทักษะ -          ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -          จ านวนผ๎ูเขา๎รับการ รักษาวฒันธรรมท๎องถิ่น

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปวฒันธรรมท๎องถิ่นแกํประชาชน อบรม ใหล๎ูกหลานได๎เรียนร๎ู

ในเขตเทศบาล จ านวน ๓๐ คน และท ากิจกรรมเชงิ

สร๎างสรรค์

๕ ประชมุเชงิปฏิบัติการ เพื่อรับฟูงปัญหาความ ประชาคมท๎องถิ่น ผ๎ูน าศาสนา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม มีแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็น

ปรับปรุง/เพิ่มเติม ต๎องการของประชาชนน ามา ตัวแทนสํวนราชการ อสม.ประธาน ประชมุ ร๎อยละ ๖๐ แนวทางในการแก๎ไข กองวชิาการ

เปลี่ยนแปลง/แผนพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยน ชมุชน ผอ.โรงเรียน ผ๎ูมีสํวนได๎เสีย ปัญหาความเดือดร๎อนของและแผนงาน

ท๎องถิ่น แปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น ภายในและภายนอก จ านวน ประชาชน

๒๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๙๙๑,๖๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๕ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๖ ขบัเคลื่อนแผนชมุชน เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชนมี อบรมคณะกรรมการชมุชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่น า ประชาชนมีบทบาท

สํวนรํวมแสดงความคดิเห็น ตัวแทนประชาชนเรียนร๎ู มาจากแผนชมุชน ในการเสนอปัญหาที่เป็น

ในการปกครองท๎องถิ่น กระบวนการจดัท าแผนชมุชน ประโยชน์ตํอสํวนรวม

๗ จดัเก็บขอ๎มูลพื้นฐาน เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชนมี จดัเก็บขอ๎มูลพื้นฐานประกอบ ๕๐,๐๐๐ -            -             ๕๐,๐๐๐ -          ขอ๎มูลพื้นฐานและ ได๎ทราบถึงสภาพปัญหา

สํวนรํวมในการพัฒนา การจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น สภาพปัญหาชมุชน ที่แท๎จริงของชมุชน กองสวสัดิการ

จ านวน ๒๐ ชมุชน สังคม

๘ ติดตามประเมินผลแผน เพื่อติดตามผลการด าเนิน โครงการที่บรรจไุวใ๎นเทศบัญญตัิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่น า ท าใหรั๎บร๎ูถึงปัญหาในการ

พัฒนาเทศบาล งานตามวตัถุประสงคท์ี่ งบประมาณรายจาํยประจ าปี ด าเนินการแล๎วเสร็จ ด าเนินโครงการแตํละ

ก าหนดไว๎ ตามประสงค์ โครงการ

๙ ขบัเคลื่อนการจดัใหม๎ี เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและเยาวชนจดักิจกรรมเด็กและเยาวชน -          -            ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

สภาเด็กและเยาวชน มีความร๎ู ความสามารถใน ในเขตเทศบาลจ านวน  ๑๐๐ คน

เทศบาลเมืองตะลุบัน การจดักิจกรรมการพัฒนา

เด็กและเยาวขน

๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๑๑,๖๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 รวม  ๔ โครงการ

รวมท้ังสิ้น  ๙ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๖ อบรมใหค๎วามร๎ูการ เพื่อสํงเสริมการใหค๎วามร๎ู อบรมใหค๎วามร๎ูประชาชนในเขต -          ๔๐๐,๐๐๐ -             ๔๐๐,๐๐๐ -          จ านวนผ๎ูที่เขา๎รับการ รักษาวฒันธรรมท๎องถิ่น

ด าเนินชวีติตามแนวทาง ด๎านการลดรายจาํยเพิ่ม เทศบาล จ านวน ๔๐ คน อบรม ใหล๎ูกหลานได๎เรียนร๎ู

ปรัญชาของหลักเศรษฐกิจ รายได๎และการด าเนินชวีติ -          -             -            -          และท ากิจกรรมเชงิ สวสัดิการสังคม

พอเพียง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ สร๎างสรรค์

พอเพียง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

๑ เพิ่มประสิทธภิาพการ เพื่อสร๎างกลุมํพลังประชาชน จดัตัง้เครือขาํยภาคประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเครือขาํย ลดการเกิดเหตุร๎าย

รักษาความสงบเรียบร๎อย ใหม๎ีสํวนรํวมในการเสียสละในรักษาความสงบเรียบร๎อย ภาคประชาชน ในพื้นที่ 

การพัฒนาท๎องถิ่น

๒ ฝึกอบรบอาสาสมัคร เพื่อใหป๎ระชาชนที่ผํานการ ฝึกอบรมประชาชนเตรียม ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวน อพปร. ท าใหป๎ระชาชนที่ผํานการฝึก

ปูองกันภัย ฝึกอบรมมีสํวนรํวมในการ การปูองกันและบรรเทา ที่ผํานการอบรม อบรมมีความร๎ู ความเขา๎ใจส านักปลัด

ฝุายพลเรือน (อพปร.) ด าเนินการปูองกันภัยฝุาย สาธารณภัยเบื้องต๎นในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานชวํยเหลือ เทศบาล

พลเรือนของเทศบาล ผ๎ูประสบภัย

๓ ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ เพื่อเตรียมความพร๎อมในการกิจกรรมฝึกซ๎อมแผนส าหรับ ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนเจา๎หน๎าที่ เจา๎หน๎าที่มีความพร๎อมใน

บรรเทาสาธารณภัย ปูองกันภัยพิบัต อาสาสมัครเจา๎หน๎าที่ที่ งานปูองกันที่ผําน การชวํยเหลือประชาชน

เกี่ยวขอ๎ง การฝึกอบรม กรณีที่มีเหตุการณ์

รวม ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -         

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

       ๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

  ๓ โครงการ  ๓ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

๑ ขบัเคลื่อนแผนชมุชน เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชนมีสํวนอบรมคณะกรรมการชมุชน ๑๐๐,๐๐๐ -            -             -            จ านวนโครงการที่ ประชาชนมีบทบาทในการ

รํวมแสดงความคดิเห็นในการตัวแทนประชาชนเรียนร๎ู น ามาจากแผนชมุชน เสนอปัญหาที่เป็นประโยชน์

ปกครองท๎องถิ่น กระบวนการจดัท าแผนชมุชน ตํอสํวนรวม

๒ พัฒนาศักยภาพคณะกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพคณะ อบรมคณะกรรมการชมุชน ๔๐๐,๐๐๐ -            ๔๐๐,๐๐๐ -            จ านวนผ๎ูเขา๎รํวม ชมุชนมีสํวนรํวมในการ

การชมุชน กรรมการชมุชน จ านวน ๒๐ ชมุชนศึกษา การอบรม จดัการชมุชนและท๎องถิ่นสวสัดิการสังคม

ดูงานนอกสถานที่ ตนเอง

๓ จดัเก็บขอ๎มูลพื้นฐาน เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชนมีสํวนจดัเก็บขอ๎มูลพื้นฐานประกอบ ๕๐,๐๐๐ -            -             -            ขอ๎มูลพื้นฐานและ ได๎ทราบถึงสภาพปัญหา

รํวมในการพัฒนา การจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น สภาพปัญหาชมุชน ที่แท๎จริงของชมุชน

จ านวน ๒๐ ชมุชน

๔ ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อ เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชนมีสํวนโครงการบรรจใุนแผนพัฒนา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนโครงการใน สามารถน าปัญหาความต๎อง

เพิ่มเติม/ปรับปรุงแผน รํวมในการเสนอปัญหา ความท๎องถิ่น ๕ ปี ของเทศบาล แผนพัฒนาสี่ปีที่บรรจุ การของประชาชนไปแก๎ไข กองวชิาการ

พัฒนาท๎องถิ่น ต๎องการพัฒนาชมุชน ในเทศบัญญตัิฯ อยํางเป็นรูปธรรม และแผนงาน

๕ ติดตามและประเมินผลแผนเพื่อเป็นการติดตามผลการ โครงการที่บรรจไุว๎ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ ท าใหรั๎บร๎ูถึงปัญหาอุปสรรค

พัฒนาเทศบาล ด าเนินงานใหเ๎ป็นไปตามวตัถุ เทศบัญญตัิ ด าเนินการแล๎วเสร็จ ในการด าเนินโครงการ

ประสงคท์ี่ก าหนดไว๎ ตามวตัถุประสงค์ แตํละโครงกการ

รวม ๖๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -           ๕ โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

๑ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพื่ออุดหนุนองคก์ารบริหาร อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรํวมใน -          ๒๐,๐๐๐ -             -            -          จ านวนประชาชนที่ สถานที่กลางศูนย์

รํวมในการชวํยเหลือ สํวนต าบลกะดุนงในการ การชวํยเหลือประชาชนของ ขอรับความชวํยเหลือ ปฏิบัติการรํวมในการ

ประชาชนขององคก์ร ด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติ องคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น ชวํยเหลือประชาชนของ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น การรํวมในการชวํยเหลือ อ าเภอสายบุรี องคก์รปกครองสํวน ส านักปลัด

อ าเภอสายบุรี ประชาชนขององคก์ร ท๎องถิ่น อ าเภอสายบุรี เทศบาล

ปกครองสํวนท๎องถิ่น

อ าเภอสายบุรี

-         ๒๐,๐๐๐ -            -           -          รวมอุดหนุน ๑  โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ สร้างความม่ันคงในการด ารงชวิีตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อม่ันท่ีมีต่อรัฐ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง

   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       ๖.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน



ผ.๐๒/๑

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

๑ กํอสร๎างสนามกีฬาระดับ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน สนามกีฬาระดับอ าเภอ บริเวณ -          ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ -             -            -          มีสนามกีฬาที่ได๎ เป็นการสํงเสริมและสนับ

อ าเภอ ใหเ๎ด็ก เยาวชนและ ชมุชนหวายขม สนามฟุตบอล มาตรฐานระดับอ าเภอ สนุนใหเ๎ด็กและเยาวชน

ประชาชนในพื้นที่ได๎รํวม พร๎อมลูวํิ่งดิน ขนาด ๑๗๗.๓๙X จ านวน ๑ แหงํ ตลอดจนประชาชนใน

กันออกก าลังกายใชเ๎วลา ๙๓ เมตร อัฒจนัท์มีหลังคา พื้นที่ได๎รํวมกันออก

วาํงใหเ๎กิดประโยชน์ ขนาด ๔๔.๕X๑๑.๑๐ เมตร ก าลังกาย ใชเ๎วลาวาํงให๎

หาํงไกลจากอบายมุข ลานกีฬาอเนกประสงค ์ขนาด เป็นประโยชน์ หาํงไกล กองชาํง

และสิ่งเสพติด ๓๐X๕๐ เมตร และขนาด จากอบายมุขและสิ่งเสพติด

๒๐X๔๐ เมตร โรงยิม

อเนกประสงค ์ขนาด

๓๐X๕๐ เมตร

-          ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ -             -            -          

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  ๑ โครงการ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

๗ กํอสร๎างคูระบายน้ า เพื่อใหก๎ารระบายน้ าใน กํอสร๎างคูระบายน้ าชมุชน -          -            -             1,000,000 -          ความยาวคูระบายน้ า ปูองกันน้ าทํวมขงั

ชมุชนละเมาะบก ฤดูน้ าหลากไหลสะดวก ละเมาะบก(รายละเอยีดตามที่ ที่กํอสร๎าง ในฤดูน้ าหลาก กองชาํง

รวดเร็วลดปัญหาน้ า เทศบาลก าหนด)

ทํวมขงั

๘ กํอสร๎างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใชเ๎ป็นสถานที่พักผํอน กํอสร๎างบันได คสล.จากหัว -          -            -             7,000,000 -          บันได จ านวน ภูมิทัศน์บริเวณเขื่อน

บริเวณเขื่อนหลังสถานี หยํอนใจและจดังานประเพณี สะพานถึงซอยตลาดเกํา 1 แหงํ สวยงามใชเ๎ป็นสถานที่ กองชาํง

ต ารวจภูธรอ าเภอสายบุรี วนัลอยกระทง ขนาดกวา๎ง 11.00เมตร ยาว จดังานฯ

3.00 เมตร

๙ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -          -             8,000,000 -          ความยาวถนนที่ท า เกิดความสะดวกในการ

หาดวาสุกรี ส าหรับใชใ๎นการคมนาคม ขนาดกวา๎ง 10.00 เมตร ยาว การปรับปรุง สัญจรไปมาและมีถนน กองชาํง

สะดวก รวดเร็ว 3,700 เมตร ที่ได๎มาตรฐาน

๑๐ กํอสร๎างปรับปรุงถนน เพื่อใหป๎ระชาชนมีถนน ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -          -            500,000     500,000    -          ความยาวถนนแอส มีความสะดวกในการ

ทําเสด็จ(หน๎าประปา- ส าหรับใชใ๎นการคมนาคม (Recycling)ขนาดกวา๎งขา๎งละ ฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมาและมีถนน กองชาํง

สี่แยกมัสยิด) สะดวก รวดเร็ว 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ที่กํอสร๎าง ทีได๎มาตรฐาน

11 ขยายไหลํทางถนนชอํงเขต เพื่อใหช๎อํงจราจรมีขนาด ขยายไหลํทางดินลูกรังกวา๎ง -          -            500,000     -            -          ความยาวไหลํทาง เพิ่มชองทางในการ

กวา๎งขึ้น สะดวกในการ ขา๎งละ 1.00 เมตร ยาว ที่ท าการขยาย สัญจรไปมา กองชาํง

สัญจรไปมา 250.00 เมตร 

12 กํอสร๎างปูายสวน เพื่อบํงบอกสถานที่ทํอง ปูายสวนสาธารณะเฉลิม -          -            340,000     -            -          ความยาวปูายสวน มีปูายบอกสถานที่

สาธารณะเฉลิม เที่ยวของอ าเภอสายบุรี พระเกียรติ ขนาดหนา 5.00 ม. สาธารณะที่ท าการ ทํองเที่ยวที่สวยงาม กองชาํง

พระเกียรติ กวา๎ง 1.70 ม. สูง 3.30 ม. กํอสร๎าง

-         -           1,340,000 ########## -         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตาน ีท่ี ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

       ๓.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.๐๓

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๑ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเกบ็เอกสาร ๑.ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน ๑ ใบ ๑๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

ส านักงาน ใหเ้ปน็ระเบยีบ ๒.เกา้อี้บนุวม จ านวน ๒๐  ตัว ๓๐,๐๐๐ -             -               -             -          ส านักปลัด

๓.โต๊ะประชุมสภาพร้อมเกา้อี้ จ านวน    ชุด ๓๐,๐๐๐ -             -               -             -          เทศบาล

๔.โทรศัพทร์ะบบโอนสาย จ านวน ๑ เคร่ือง ๕,๐๐๐ -             -               -             -          

๕.โต๊ะ-เกา้อี้ท างานทกุระดับ จ านวน  ๑ ชุด ๓,๐๐๐ -             -               -             -          

๒ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.คอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงานพร้อมอปุกรณ์ -             -             ๓๔,๐๐๐ -             -          

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติังาน ทั้งชุด จ านวน ๒ เคร่ือง

๒.จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LEDขาวด าชนิด Network -             -             ๑๗,๘๐๐ -             -          

แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาท ีจ านวน ๒ เคร่ือง) ส านักปลัด

๓.จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอม -             -             ๗,๖๐๐ -             -          เทศบาล

พวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจาก

โรงงาน (OEM)ที่มลิีขสิทธิถ์ูกต้องตามกฏหมาย จ านวน

๒ ชุด

๓ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองขยายเสียงและอปุกรณ์ จ านวน ๑ ชุด ๓๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

และวิทยุ ในการปฏบิติังาน ๒.กล้องวงจรปดิ(CCTV) ความละเอยีดไม่ ส านักปลัด

น้อยกว่า๒.๐ Megapixel มรีะบบปรับภาพ เทศบาล

อตัโนมติัจอLED ไมน้่อยกว่า ๑๘ น้ิว จ านวน ๑ ตัว ๗๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

รวม ๑,๑๖๘,๐๐๐ -            ๕๙,๔๐๐ -            -         

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๔ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.หมอ้ต้มน้ าไฟฟา้  จ านวน ๑ใบ ๑๕,๐๐๐ -             -               -             -          ส านักปลัด

งานบา้น ในการปฏบิติังาน ๒.จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ระดับอ านวยการต้น เทศบาล

งานครัว จ านวน ๑ ชุด -             ๙,๕๐๐ -               -             -          

๓.จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ระดับปฏบิติังาน

จ านวน ๑ ชุด -             ๔,๕๐๐ -               -             -          

๔.จัดซ้ือเกา้อี้ท างานระดับต้น/กลาง/ช านาญการ/ ส านักปลัด

ช านาญงาน/ปฏบิติังาน จ านวน ๗ ตัว -             ๑๓,๕๐๐ -               -             -          เทศบาล

๕.จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทพ์ร้อมโทรสาร จ านวน ๑ เคร่ือง -             ๑๘,๐๐๐ -               -             -          

๖. ตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบกิฟตุ จ านวน ๑ เคร่ือง -             ๘,๐๐๐ -               -             -          

๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.คอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงานพร้อมอปุกรณ์ -             ๑๖,๐๐๐ -               -             -          

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติังาน จอคอมพวิเตอร์ขนาดไมน้่อยกว่า ๑๙ น้ิว จ านวน ๑ ชุด

๒.ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ -             ๓,๘๐๐ -               -             -          ส านักปลัด

๓.เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ เทศบาล

(Inkjet) สี จ านวน ๑ เคร่ือง -             ๗,๙๐๐ -               -             -          

รวม ๑๕,๐๐๐ ๘๑,๒๐๐ -              -            -         

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๖ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จ านวน -             -             ๓๗,๐๐๐ -             -          ส านักปลัด

และเผยแพร่ ในการปฏบิติังาน ๑ ตัว ระบบเซนเซอร์ ขนาดไมน้่อยกว่า ๒๔ ล้านพกิเซล เทศบาล

ความไวของแสง IOS เร่ิมต้นต้ังแต่ ๑๐๐ ขนาดจอ

LED แบบสัมผัสไมน้่อยกว่า ๓ น้ิว สามารถเชื่อมต่อ

ไร้สายและBlutooth ความละเอยีดวีดีโอ Full HD

ปอ้งกนัภาพส่ันไหว

๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด -             -             ๓๖,๐๐๐ -             -          

ส านักงาน ในการปฏบิติังาน ๒๖,๐๐๐ บทียีู จ านวน ๑ เคร่ือง

๒.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ระบบ

ขนาด ๓๖,๐๐๐ บทียีู จ านวน ๒ เคร่ือง -             -             ๑๑๐,๘๐๐ -             -          ส านักปลัด

๓. เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จ านวน ๑ เคร่ือง -             -             ๑๔,๐๐๐ -             -          เทศบาล

๔. โทรศัพทไ์ร้สายระบบตอบรับอตัโนมตัแบบดิจิตอล -             -             ๔,๕๐๐ -             -          

LED ไมน้่อยกว่า ๑.๕ น้ิว จ านวน ๑ เคร่ือง

 รวม -            -            ๒๒๐,๓๐๐ -            -         

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยั ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่ายพร้อม

และวิทยุ ของทรัพย์สินของ ติดต้ัง แบบมมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร

ทางราชการ (Outdoor Fixed Networt Camera)แบบที่ ๑

จ านวน ๓๓ ตัว -             ๑,๐๘๙,๐๐๐ -               -             -          ส านักปลัด

๒.จัดซ้ืออปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย เทศบาล

(Networt VideoRecorder) แบบ ๘ ช่อง

จ านวน ๕ ตัว -             ๑๒๐,๐๐๐ -               -             -          

๓.จัดซ้ืออปุกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POEL

๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๕ ตัว -             ๔๗,๕๐๐ -               -             -          

๔.จัดซ้ือตู้สวิทซ์บอร์ดหรือตู้ MDB (Msin Distribution

Board) จ านวน ๑ ตัว -             -             ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -          

๙ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ที่ดินและ เพื่อความคล่องตัว ต่อเติมอาคารส านักงานหอ้งวิชาการและแผนงาน -             ๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ -          กองช่าง

ส่ิงกอ่สร้าง ในการปฏบิติัหน้าที่ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

(รายละเอยีดตามที่เทศบาลก าหนด)

๑๐ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอลแบบแขวน -             -             ๒๐,๐๐๐ -             -          ส านักปลัด

การแพทย์ ในการปฏบิติัหน้าที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง เทศบาล

           รวม -            ๒,๑๑๔,๕๐๐ ๘๙๘,๐๐๐ ๘๗๘,๐๐๐ -         

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๑๑ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด

และเผยแพร่ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๑ เคร่ือง เปน็เคร่ือง

ฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกบัอปุกรณ์เพื่อฉายภาพจาก ส านักปลัด

คอมพวิเตอร์และวีดีโอใช้ LED Panel หรือระบบDLP -             ๓๐,๓๐๐ -               -             -          เทศบาล

๒.จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาต้ังขนาดไมเ่กนิ 

๑๕๐ น้ิว จ านวน ๑ จอ -             ๑๔,๐๐๐ -               -             -          

๑๒ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. ตู้รางเล่ือนประหยัดพื้นที(่ตู้คู่)  จ านวน๑คู่ -             ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ -             -          

ส านักงาน ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒. โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ จ านวน ๒ ชุด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -               -             -          

๓. เกา้อี้หนุนส านักงาน จ านวน ๕ ชุด ๒๐,๐๐๐ -             -               -             -          กองคลัง

๔. เคาว์เตอร์รับช าระภาษพีร้อมเกา้อี้ จ านวน ๕ ตัว -             ๕๐,๐๐๐ -               -             -          

๕. ไฟฉุกเฉิน จ านวน ๑ ชุด -             ๕,๐๐๐ -               -             -          

๖.จัดซ้ือโต๊ะเกา้อี้ (ผู้บริหาร) จ านวน ๒ ชุด -             -             ๑๕,๐๐๐ -             -          

๑๓ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบคุ) จ านวน ๓ เคร่ือง ๙๐,๐๐๐ -             -               -             -          กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด -             -             ๑๗,๐๐๐ -             -          

LED สี จ านวน ๑ เคร่ือง

            รวม ๑๔๐,๐๐๐ ๒๐๙,๓๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ -            -         

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๑๔ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๓. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะPC ไมร่วมจอ จ านวน ๒ ตัว ๒๐,๐๐๐ -             -               -             -          

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๔. อปุกรณ์บนัทกึข้อมลู (ฮาร์ดดิสกภ์ายนอก กองคลัง

Exernal flarddisk)หน่วยไดร์ฟมขีนาด ๓

TBSATA-III TOSHIBA (๖๔ MB) จ านวน ๑ เคร่ือง ๔๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๕. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบพกพา(โน๊ตบคุ) จ านวน

๓ เคร่ือง ๙๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๖. จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะพร้อมจอ, เคร่ือง

ส ารองไฟ ครบชุด จ านวน ๒ ชุด -             ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -             -          กองคลัง

๗.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๑ ชุด ๒๕,๐๐๐ -             -               ๒๕,๐๐๐ -          

๘. เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๔ ตัว ๑๒,๐๐๐ -             -               -             -          

๙. เคร่ืองปร้ินเตอร์SUPPORT  A๓ จ านวน ๑ เคร่ือง

SUPPORT A๔ จ านวน ๒ เคร่ือง ๑๕,๐๐๐ -             -               -             -          

๑๕ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อความคล่องตัว ๑.จัดซ้ือรถยนต์ ๔ ประตูเคร่ืองยนต์ไมน้่อยกว่า

พาหนะและ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒,๕๐๐ ซีซี จ านวน ๑ คัน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ -               -             -          กองคลัง

ขนส่ง ๒.จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เคร่ืองยนต์ไมน้่อยกว่า

๑๒๕ ซีซี จ านวน ๑ คัน -             ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ -             -          

๑,๑๐๒,๐๐๐ ๑,๐๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ -         

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

รวม 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๑๖ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อความคล่องตัว ๑.จัดซ้ือเกา้อี้ระดับอ านวยการต้น จ านวน ๑ ตัว -             ๓,๐๐๐ -               -             กองวิชาการ

ส านักงาน ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒.จัดซ้ือเกา้อี้ระดับปฏบิติังาน จ านวน ๑ ตัว -             ๑,๐๐๐ -               -             -          และแผนงาน

๓.จัดซ้ือเกา้อี้ระดับปฏบิติัการ จ านวน ๒ ตัว -             ๓,๐๐๐ -               -             -          

๔. จัดซ้ือตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.)จ านวน ๑ ชุด -             ๓,๕๐๐ -               -             -          

๑๗ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อความคล่องตัว จัดท าปา้ยส่ืออเิล็กทรอนิกส์กลางแจ้ง จอLED Color -             ๑,๐๐๐,๐๐๐ -               ๑,๐๐๐,๐๐๐ -          

และเผยแพร่ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒. Video Screen บริเวณส่ีแยกหน้าอ าเภอ -             ๓๐๐,๐๐๐ -               ๓๐๐,๐๐๐ -          

๓. ติดต้ังจอ LED ชนิดกลางแจ้ง จ านวน ๑ ชุด -             ๑,๖๐๐,๐๐๐ -               ๑,๖๐๐,๐๐๐ -          

พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณ

๔. จัดหาติดต้ังจอภาพชนิด LEDMonitor ขนาด กองวิชาการ

ไมน้่อยกว่า ๓๒ น้ิว จ านวนไมน้่อยกว่า ๑๒ จุด และแผนงาน

พร้อมโยงสัญญาณ -             ๑,๕๐๐,๐๐๐ -               ๑,๕๐๐,๐๐๐ -          

๕.ท าส่ือโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สปอร์ตวิทยุ

แผนผัง ไวนิล ปา้ยโฆษณาฯลฯ -             ๓๐๐,๐๐๐ -               ๓๐๐,๐๐๐ -          

                                                  รวม -            ๔,๗๑๐,๕๐๐ -              ๔,๗๐๐,๐๐๐ -         

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๖. จัดซ้ือเคร่ืองมลัติมเิดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด -             -             ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ -          กองวิชาการ

และเผยแพร่ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๑ เคร่ือง และจอรับภาพ และแผนงาน

โปรเจคเตอร์แบบขาต้ัง ขนาดไมเ่กนิ ๑๕๐ น้ิว จ านวน

๑ จอ

๑๘ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง Power Amplifier ขนาด -             ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -             -          

และวิทยุ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๑,๐๐๐ วัตต์ จ านวน  ๑ เคร่ือง กองวิชาการ

๒. ล าโพงฮอร์น ขนาด ๒๐ น้ิว พร้อมยูนิต ๑๕๐ วัตต์ -             ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ -             -          และแผนงาน

และไลทเ์อา้พทุกนัน้ า จ านวน ๕ ชุด

ซ่อมและปรับปรุงเสียงตามสายในเขตเทศบาล -             ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -             -          

จ านวน ๕ จุด กองวิชาการ

ซ่อมและปรับปรุงหอกระจายข่าว ในเขตเทศบาล -             ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ -             -          และแผนงาน

จ านวน ๑๐ แหง่

๑.ติดต้ังระบบกระจายเสียงทางไกลแบบไร้สาย -             ๒,๐๐๐,๐๐๐ -               ๒,๐๐๐,๐๐๐ -          

๒.โทรโข่งในการประชาสัมพนัธ์นอกสถานที ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองวิชาการ

๓. เคร่ืองบนัทกึเสียงดิจิตอลหน่วยความจ าไมน้่อย ๙,๐๐๐ -             ๙,๐๐๐ -             -          และแผนงาน

กว่า ๑ GB ไมโครโฟนในตัวมฟีงัชั่นลดเสียงรบกวน

           รวม ๒๑,๐๐๐ ๔,๘๓๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ -          

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

บญัชคีรุภณัฑ์



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๑๙ บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ขาวด า

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัหน้าที่ และเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๑ ชุด พร้อมชุดโปรแกรมฯ -             ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ -             -          กองวิชาการ

๒.จอภาพแบบ LED ขนาดไมน้่อยกว่า ๑๙ น้ิวจ านวน ๑ ชุด -             ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ -             -          และแผนงาน

๓. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาวด า (๑๘หน้า/นาท)ี

จ านวน ๒ เคร่ือง -             ๖,๐๐๐ -               -             -          

๔. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  จ านวน ๔ ตัว -             -             ๑๒,๐๐๐ -             -          

๒๐ บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาดไมเ่กนิ ๑๒๕ ซีซี -             -             ๖๐,๐๐๐ -             -          กองวิชาการ

พาหนะและขนส่งในการปฏบิติัหน้าที่ แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน ๑ คัน และแผนงาน

๒๑ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบยีน บต ๔๔๘ ปน -             ๘๕๐,๐๐๐ -               -             -          

ภายใน พาหนะและ ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒.ซ่อมรถยนต์เคล่ือนที่เร็วกู้ภยั ทะเบยีน 

ขนส่ง ๘๐-๔๔๑๙ ปน -             ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ -             -          งานปอ้งกนัฯ

๓.ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบยีน บค ๑๑๒๔ ปน -             ๗๕๐,๐๐๐ -               ๗๕๐,๐๐๐ -          

๔.ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบยีน ๘๐-๔๒๙๘ ปน -             ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ -             -          

๕.จัดซ้ือรถยนต์กระบะตรวจการณ์และรถเทเลอร์บรรทกุ -             -             -               ๑,๕๐๐,๐๐๐ -          

เรือทอ้งแบน

                                                    รวม -            ๒,๗๔๔,๐๐๐ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ -         

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๒๒ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ืออปุกรณ์ตัดถ่าง จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย -             ๕๐๐,๐๐๐ -               ๕๐๐,๐๐๐ -          งานปอ้งกนัฯ

ภายใน ในการปฏบิติัหน้าที่ ๑.เคร่ืองต้นก าลัง จ านวน ๑ เคร่ือง

๒.คีมถ่าง จ านวน ๑ ตัว

๓.คีมตัด-ถ่างในตัวเดียว จ านวน  ๑ ตัว

๔.อปุกรณ์ค้ ายัน จ านวน ๑ ตัว

๕.สายไฮดรอลิค จ านวน ๒ เส้น

๖.โซ่พร้อมตะขอเกาะ จ านวน ๑ ตัว

๒๓ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน ๑.เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด -             -             ๑๐๘,๐๐๐ -             -          

ภายใน ส านักงาน มคีวามคล่องตัว ๒๖,๐๐๐ บทียีู จ านวน ๓ เคร่ือง งานปอ้งกนัฯ

๒๔ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. เปล่ียนถังน้ ารถยนต์ดับเพลิง ทะเบยีน บต ๔๔๘ ปน ๑,๕๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

ภายใน พาหนะและขนส่งในการปฏบิติัหน้าที่ จากเดิมเปน็ถังไฟเบอร์กลาสเปน็ถังเหล็ก งานปอ้งกนัฯ

                                                                                                                                                    รวม                                             รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -         

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๒๕ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือกล้องวงจรปดิชนิดเคร่ือข่ายแบบมมุมองคงที่ -             ๕๕๑,๕๐๐ ๕๕๑,๕๐๐ -             -          

ภายใน และวิทยุ ในการปฏบิติัหน้าที่ ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคารพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง งานปอ้งกนัฯ

จ านวน ๖ ตัว

๑.แผงรับ-ส่งสัญญาณ ชนิด ๘ หว่ง -             ๙๐๐,๐๐๐ -               -             -          

๒.สายน าสัญญาณยาว ๑๐๐ เมตร

๓.เพาว์เวอร์ซัพพลาย

๔.เคร่ืองรับ-ส่งวิทยุชนิดติดต้ังประจ าที่ จ านวน ๑ เคร่ือง งานปอ้งกนัฯ

๕.เคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุชนิดติดต้ังในยานพาหนะ จ านวน

๖ เคร่ือง 

๖.เคร่ืองรับ-ส่ง วิทยุชนิดมอืถือ จ านวน ๔๐ เคร่ือง

๒๖ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. โทรทศัน์สีLED ขนาดไมน้่อยกว่า ๓๒ น้ิว ๑๕,๐๐๐ -             -               -             -          

ภายใน และเผยแพร่ ในการปฏบิติัหน้าที่ จ านวน ๑ เคร่ือง

๒. จานดาวเทยีมพร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง ๕,๐๐๐ -             -               -             -          งานปอ้งกนัฯ

๓.กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล ขนาด 

๑๖ ล้านพกิเซล จ านวน ๑ ตัว ๑๐,๐๐๐ -             -               -             -          

                                                    รวม ๓๐,๐๐๐ ๑,๔๕๑,๕๐๐ ๕๕๑,๕๐๐ -            -         

บญัชคีรุภณัฑ์

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๒๗ รักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดไอพแีบบมมุมอง

ภายใน และวิทยุ ในการปฏบิติัหน้าที่ คงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร จ านวน ๕ ตัว ๑๑๕,๐๐๐ -             -               -             -          

๒. กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดไอพแีบบปรับ งานปอ้งกนัฯ

มมุมองคงที่ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร จ านวน ๑ ตัว ๗๖,๐๐๐ -             -               -             -          

๓. ซ่อมปรับปรุงเสาอากาศวิทยุ จ านวน ๑ ต้น ๕๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -               -             -          

๒๘ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือตู้เกบ็หนังสือ ๑๐,๐๐๐ -             -               -             -          

ในการปฏบิติัหน้าที่ ๒. จัดซ้ือตู้เหล็ก ๑๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๓.โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ทกุระดับ ๓๐๐๐๐ -             -               -             -          

๔. ชั้นตู้วางรองเทา้/กระเปา๋/ที่แขวนแกว้น้ า ๑๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๕.พดัลม ๕๐,๐๐๐ -             -               -             -          กองการศึกษา

๖.ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๑๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๗. ซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารชนิดต้ังโต๊ะ ๑๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๘. ตู้/ชั้นลอยเกบ็เอกสาร ๑๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

๙.จัดซ้ือพาร์ทชิั่น ๑๕๐,๐๐๐ -             -               -             -          

                                                                                                                                                       รวม                                                        รวม ๑,๒๕๑,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ -              -            -         

 

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๒๙ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงานพร้อม -             ๕๕,๔๐๐ -               -             -          

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัหน้าที่ อปุกรณ์ทั้งชุด จ านวน ๒ เคร่ือง

๒.จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ กองการศึกษา

(Inkjet) จ านวน ๒ เคร่ือง

๓.จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏบิติัการส าหรับเคร่ืองคอม

พวิเตอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง

๓๐ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. รถจักรยานยนต์ จ านวน ๑ คัน ๕๐,๐๐๐ -             -               -             -          กองการศึกษา

พาหนะและขนส่งในการปฏบิติัหน้าที่ ๒. รถตู้ จ านวน ๑ คัน -             ๑,๕๐๐,๐๐๐ -               -             -          

๓๑ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บทียีู ๒๕,๐๐๐ -             -               -             -          กองการศึกษา

ส านักงาน ในการปฏบิติัหน้าที่ จ านวน  ๑ เคร่ือง

๓๒ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ ๕๐,๐๐๐ -             -               -             -          กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ ในการปฏบิติัหน้าที่ จ านวน  ๑ ชุด

                                                  รวม ๑๒๕,๐๐๐ ๑,๕๕๕,๔๐๐ -              -            -         

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๓๓ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการแข่งขัน จัดท าเรือยอกอง ขนาดกว้าง ๖๐.๐๐ เซนติเมตร -             ๑๖๐,๐๐๐ -               -             -          กองการศึกษา

หน้าพระที่น่ังฯ ยาว ๑๒.๕๐ เมตร จ านวน ๒ ล า

๓๔ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษาเพื่อใหนั้กเรียนใช้ ๑. จัดซ้ือโต๊ะ เกา้อี้นักเรียน จ านวน ๒๐๐ ชุด ๓๐๐,๐๐๐ -             -               -             -          

ในการเรียน ๒. โต๊ะพบัอเนกประสงค์แบบหน้าโฟเมกา้ขาว

  ๒.๑โรงเรียนเทศบาล ๑ บา้นตะลุบนั จ านวน ๑๘ ตัว -             ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ -             -          

  ๒.๒โรงเรียนเทศบาล ๒ บา้นปากน้ า (พธิานอทุศิ) -             ๖,๔๐๐ ๖,๔๐๐ -             -          กองการศึกษา

จ านวน ๔ ตัว

๓.โรงเรียนเทศบาล ๓ บา้นปาตาตีมอ จ านวน ๑๐ ตัว -             ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ -             -          

๔.โรงเรียนเทศบาล ๔ บา้นอเุมะ จ านวน ๗ ตัว -             ๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ -             -          

๕.โรงเรียนเทศบาล ๕ บา้นกาหยี จ านวน ๓๐ ตัว -             ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ -             -          

๖ โรงเรียนเทศบาล ๖ บา้นบางตาหยาด จ านวน ๑๘ ตัว -             ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ -             -          

๓๕ การศึกษา ที่ดินและ ครุภ ณฑ์ที่ดิน เพื่อใหม้พีื้นที่ในการ กอ่สร้างร้ัวและประตูร้ัวโรงเรียนเทศบาล ๕ บา้นกาหยี -             ๓๗๕,๘๐๐ ๓๗๕,๘๐๐ -             -          

ส่ิงกอ่สร้าง และส่ิงกอ่สร้าง จัดการเรียนการสอน ขนาดยาว ๗๔.๐๐ เมตร สูง ๑๕๐.๐๐ เมตร กองการศึกษา

                                                            รวม ๓๐๐,๐๐๐ ๖๗๕,๒๐๐ ๓๗๕,๘๐๐ -            -         

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลกั

๓๖ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษาเพื่อใหนั้กเรียนมี จัดซ้ือโต๊ะและเกา้อี้โรงอาหาร

โต๊ะเกา้อี้ส าหรับ ๑.โรงเรียนเทศบาล ๑ บา้นตะลุบนั จ านวน ๓๖ ชุด -             ๑๒๕,๖๔๐ ๑๒๕,๖๔๐ -             -          

รับประทานอาหาร ๒.โรงเรียนเทศบาล ๓ บา้นปาตาตีมอ จ านวน ๑๐ ชุด -             ๓๔,๙๐๐ ๓๔,๙๐๐ -             -          

กลางวัน ๓.โรงเรียนเทศบาล ๔ บา้นอเุมะ จ านวน ๑๐ ชุด -             ๓๔,๙๐๐ ๓๔,๙๐๐ -             -          กองการศึกษา

๔.โรงเรียนเทศบาล ๕ บา้นกาหยี จ านวน ๒๕ ชุด -             ๘๗,๒๕๐ ๘๗,๒๕๐ -             -          

๓๗ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษาเพื่อใหนั้กเรียนมี จัดซ้ือโต๊ะและเกา้อี้นักเรียน

โต๊ะเกา้อี้เรียน ๑.โรงเรียนเทศบาล ๓ บา้นปาตาตีมอ จ านวน ๕๐ ชุด -             ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ -             -          กองการศึกษา

๒.โรงเรียนเทศบาล ๖บา้นบางตาหยาด จ านวน ๕๐ชุด -             ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ -             -          

๓๘ การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษาเพื่อใหนั้กเรียนมี จัดซ้ือโต๊ะและเกา้อี้รับประทานอาหาร

โต๊ะเกา้อี้ในการรับ โรงเรียนเทศบาล ๒ บา้นปากน้ า(พธิานอทุศิ) -             ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ -             -          กองการศึกษา

ประทานอาหาร จ านวน ๕๐ ตัว

                                                                                                                                                       รวม -            ๖๐๑,๘๙๐ ๖๐๑,๘๙๐ -            -         -               

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

 รวม 



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๓๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก

โต๊ะเก้าอี้เรียน ๑.โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า (พิธานอุทิศ) จ านวน

๒๐ ตัว -              ๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ -              -           

๒.โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ จ านวน ๔๐ตัว -              ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -              -           

๓.โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ จ านวน ๗ ตัว -              ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ -              -           กองการศึกษา

๔.โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี จ านวน ๙๐ ตัว -              ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ -              -           

๕.โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด จ านวน ๗๒ ตัว -              ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ -              -           

๔๐ การศึกษา ท่ีดินและ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อความปลอดภัย ประตูเหล็กสแตนเสลหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน -              ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ -              -           

ส่ิงก่อสร้าง ของนักเรียน จ านวน ๒ บาน (บานเล็ก ๑ บาน บานใหญ่ ๑ บาน กองการศึกษา

๔๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือ -              ๓๒,๔๐๐ -                -              -           

ในการปฏิบัติงาน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู กองการศึกษา

จ านวน ๒ เคร่ือง (โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ)

                                                              รวม -             ๒๐๓,๔๕๐ ๑๗๑,๐๕๐ -             -          

เทศบาลเมอืงตะลบุนั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๔๒ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อย

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน กว่า ๑๙ น้ิว) จ านวน ๒๐ ชุด ให้แก่โรงเรียนอุเมะ -              ๔๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ -              -           

๒.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขนิด LED ขาวด า แบบ network

๓๕หน้า/นาที) จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๕๓,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ -              -           

๓.เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด ๑ KVA จ านวน ๒๐ เคร่ีอง -              ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ -              -           กองการศึกษา

๔.โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โต๊ะไม้ขนาดกว้าง ๖๐๐ มม.

x๘๐๐ มม.x สูง ๗๕๐ มม.) จ านวน ๒๐ ตัว -              ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ -              -           

๕. เก้าอี้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ ตัว -              ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ -              -           

๖.โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (โต๊ะไม้ขนาดกว้าง ๖๐๐ มม.

x ๘๐๐ มม. X สูง ๗๕๐ มม.) จ านวน ๑ ตัว -              ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ -              -           

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานพร้อมอุปกรณ์ -              -              ๒๗,๗๐๐ -              -           

ในการปฏิบัติงาน ท้ังชุด จ านวน ๑ เคร่ือง ประกอบด้วย เคร่ืองพิมพ์ กองการศึกษา

Mutifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน ๑ เคร่ือง

และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ านวน ๑ ชุด

                                                                                                                                                       รวม                                                     รวม                                      รวม -             ๖๙๗,๐๐๐ ๗๒๔,๗๐๐ -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๔๓ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โต๊ะท างาน

ในการปฏิบัติงาน ๑.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน จ านวน ๔ ตัว -              ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -              -           

๒.โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า (พิธานอุทิศ) จ านวน

๖ ตัว -              ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -              -           

๓.โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ จ านวน ๑๓ ตัว -              ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ -              -           กองการศึกษา

๔.โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี จ านวน ๑๐ ตัว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๕.โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด จ านวน ๑๐ ตัว -              ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -              -           

๔๔ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เก้าอี้ท างาน

ในการปฏิบัติงาน ๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า (พิธานอุทิศ) 

จ านวน ๘ ตัว -              ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ -              -           

๒.โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ จ านวน ๑๓ ตัว -              ๑๙,๕๐๐ ๑๙,๕๐๐ -              -           กองการศึกษา

๓.โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี จ านวน ๑๐ ตัว -              ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -              -           

๔.โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด จ านวน ๑๐ ตัว -              ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ -              -           

                                                      รวม -             ๓๖๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ -             -          -                

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๔๕ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือพัดลมติดเพดาน ขนาด ๑๖น้ิว

ในการปฏิบัติงาน ๑.โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน จ านวน ๕๒ เคร่ือง -              ๘๓,๒๐๐ ๘๓,๒๐๐ -              -           

๒.โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า (พิธานอุทิศ)

จ านวน ๑๖ เคร่ือง -              ๒๕,๖๐๐ ๒๕,๖๐๐ -              -           กองการศึกษา

๓.โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ จ านวน ๑๐ เคร่ือง -              ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ -              -           

๔.โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ จ านวน ๑๐ เคร่ือง -              ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ -              -           

๕.โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี จ านวน ๓๐ เคร่ือง -              ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ -              -           

๖.โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด จ านวน ๔๒เคร่ือง -              ๖๗,๒๐๐ ๖๗,๒๐๐ -              -           

๔๖ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน

วิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๔ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๑ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๑ ตัว

                                                                                                                                                         รวม                                                         รวม -             ๔๑๔,๖๐๐ ๔๑๔,๖๐๐ -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๔๗ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ า(พิธานอุทิศ)

และวิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๙ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว

๔๘ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ

และวิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๑๓ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว

                                              รวม                              รวม -             ๘๒๖,๔๐๐ ๘๒๖,๔๐๐ -              -           

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๔๙ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ

และวิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๑๐ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว

๕๐ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด

และวิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๔๑๖,๐๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๑๒ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๑๗,๒๐๐ ๑๗,๒๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว

                                                                                                                                                          รวม                                      รวม -             ๘๕๘,๔๐๐ ๘๕๘,๔๐๐ -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๕๑ การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาตีมอ

และวิทยุ ในทรัพย์สินของ ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง -              ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ -              -           

ราชการ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ความปลอดภัยท่ัวไป แบบท่ี ๒ จ านวน ๕ ตัว กองการศึกษา

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network -              ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ -              -           

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๒ ตัว

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒ -              ๘,๖๐๐ ๘,๖๐๐ -              -           

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๒ ตัว

                                                                                                                                                          รวม                                      รวม                                 รวม -             ๑๙๐,๖๐๐ ๑๙๐,๖๐๐ -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๕๒ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ ๑. เคร่ืองวัดความดันดิจิตอลแบบสอดแขนชนิด กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงาน ปร้ินเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -                -              -           และส่ิงแวดล้อม

๒. ปรอทวัดไข้ชนิดดิจิตอลวัดหน้าผาก จ านวน ๒ เคร่ือง ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ -                -              

๓. จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดดิจิตอล

อัตโนมัติ -              ๗๐,๐๐๐ -                -              -           

๕๓ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพื่อความปลอดภัย ๑.จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง

วิทยุ ในทรัพย์สินของ คงท่ีส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษา

ราชการ ความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน ๑๔ ตัว -              ๔๖๒,๐๐๐ -                -              -           

๒.จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network กองสาธารณสุข

Video Recorder)แบบ ๘ ช่อง ๓ ตัว -              ๗๒,๐๐๐ -                -              -           และส่ิงแวดล้อม

๓.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE(POE L๒

Switch) ขนาด ๘ ช่อง จ านวน ๓ ตัว -              ๒๘,๕๐๐ -                -              -           

๕๔ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติงาน -              ๑๓,๕๐๐ -                -              -           และส่ิงแวดล้อม

ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๓ ชุด

                                     รวม ๑๐๗,๐๐๐ ๗๕๓,๐๐๐ -               -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองตะลุบัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๕๕ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. รถบรรทุกแบบบรรทุกน้ าเอนกประสงค์และ

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ดูดโคลน จ านวน ๑ คัน ๔,๐๐๐,๐๐๐ -              -                -              -           

๒.จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า

๑๗๐ กิโลวัตต์ ๒,๔๐๐,๐๐๐ -              ๒,๕๐๐,๐๐๐ -              -           กองสาธารณสุข

๓.จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา และส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๓ คัน (ศูนย์บริการฯ ๒ คัน กองสาธารณสุข ๑ คัน) -              -              ๑๑๔,๐๐๐ -              -           

๕๖ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๑ ตัว -              ๕,๙๐๐ -                -              -           กองสาธารณสุข

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด -              ๒๖,๐๐๐ -                -              -           และส่ิงแวดล้อม

๓.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล (sever) -              ๔๕,๐๐๐ -                -              -           

๔.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุค) จ านวน ๑ ชุด -              ๒๓,๐๐๐ -                -              -           

๕.จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์สติกเกอร์ยา จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๑๖,๐๐๐ -                -              -           

๕๗ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อเสริมพัฒนาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ชุดจังเกิ้ลวิลเลจ มีขนาดเมื่อติดต้ัง

ของเด็ก ไม่น้อยกว่า ๘.๒x๖.๔x๔.๔ เมตร -              ๖๕๐,๐๐๐ -                -              -           กองสาธารณสุข

๕๘ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือเคร่ืองปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (HCT) -              -              ๕๕,๐๐๐ -              -           กองสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑ เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

และการแพทย์ ๒.จัดซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด -              -              ๙๕,๐๐๐ -              -           

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบพกพา จ านวน ๒ เคร่ือง -              -              ๕,๐๐๐ -              -           

                                    รวม ๖,๔๐๐,๐๐๐ ๗๖๕,๙๐๐ ๒,๗๖๙,๐๐๐ -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๕๙ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือเก้าอี้ห้องประชุม (ขาเหล็ก) จ านวน ๒๔ ตัว -              ๑๒,๐๐๐ -                -              -           

ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู 

จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๒๕,๐๐๐ -                -              -           กองสาธารณสุข

๓.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู และส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๓๕,๐๐๐ -                -              -           

๔.จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 

จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๕๐,๐๐๐ -                -              -           

๕.จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิตู้เย็น จ านวน ๒ เคร่ือง -              ๖,๐๐๐ -                -              -           

๖๐ สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๓๒,๐๐๐ -              -                -              -           

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน ๑.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง กองสาธารณสุข

๒.เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA และส่ิงแวดล้อม

จ านวน ๑ เคร่ือง

๓. โปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ านวน ๑ ชุด

๔.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด

LED ขาวด า จ านวน ๑ เคร่ือง

                                              รวม ๓๒,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ -               -             -          

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๖๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๙๕๐,๐๐๐ -              ๙๕๐,๐๐๐ -              -           กองสาธารณสุข

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า และส่ิงแวดล้อม

๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

๖๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน ๔ เคร่ือง -              ๕๐,๐๐๐ -                -              -           

งานครัว ในการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

๖๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ านวน  ๒ เคร่ือง -              -              ๑๑๘,๐๐๐ -              -           และส่ิงแวดล้อม

การเกษตร ในการปฏิบัติงาน

๖๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า จ านวน ๒ เคร่ือง ๖,๐๐๐ -              -                -              -           

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒ ชุด ๕๐,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

๓.จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๓๐,๐๐๐ -                -              -           

๓.จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน  ๑ เคร่ือง -              -              ๘,๐๐๐ -              -           

๖๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือโต๊ะ จ านวน ๖๐ ตัว ๒๐๐,๐๐๐ -              -                -              -           

ส านักงาน ในการปฏิบัติงาน ๒. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ท างานระดับ ๓-๖ จ านวน ๗ ตัว -              ๑๑๕,๐๐๐ -                -              -           กองช่าง

๓.เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  ๕ เคร่ือง -              -              -                ๑๒๕,๐๐๐ -           

                                                      รวม    ๑,๒๐๖,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑,๐๗๖,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ -          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

บัญชีครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๖๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๕ ซีซี จ านวน ๑ คัน ๕๐,๐๐๐ -              -                -              -           

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดซ้ือรถยนต์ด้ัม จ านวน ๒ คัน -              ๒,๔๐๐,๐๐๐ -                -              -           กองช่าง

๓. จัดซ้ือรถบรรทุก ๖ ล้อ ขนาด ๔ ตัน แบบกระบะเทท้าย

จ านวน ๑ คัน -              -              ๑,๓๗๕,๐๐๐ -              -           

๖๗ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ ๑. เตาต้มยาง จ านวน ๑ คัน -              ๑,๕๐๐,๐๐๐ -                -              -           

ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดซ้ือเทปวัดระยะแบบเหล็ก จ านวน ๒ ม้วน ๑๐,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

๖๘ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือรถยนต์ติดต้ังเครน จ านวน ๑ คัน -              -              ๒,๐๐๐,๐๐๐ -              -           

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดซ้ือรถเทรลเลอร์ จ านวน ๑ คัน ๑,๔๐๐,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

๓. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมหลังคา

จ านวน ๒ คัน ๖๐,๐๐๐ -              -                -              -           

๖๙ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือโคมไฟถนน จ านวน ๑๐๐ ชุด ๑,๕๐๐,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

และวิทยุ ในการปฏิบัติงาน ๒. เคร่ืองเล่นแผ่นดีวีดี จ านวน ๑ ชุด ๓,๐๐๐ -              -                -              -           

๗๐ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. จัดซ้ือสว่านเจาะ จ านวน ๑ ตัว ๗,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดซ้ือเคร่ืองผสมปูน จ านวน ๑ เคร่ือง -              ๒๐,๐๐๐ -                -              -           

๗๑ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อทดแทนของเก่า ๑. เต้นท์ จ านวน ๑๕ หลัง ๒๕๐,๐๐๐ -              -                -              -           กองช่าง

ท่ีช ารุด

๗๒ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) -              ๑๑๑,๘๐๐ -                -              -           กองช่าง

ในการปฏิบัติงาน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒ เคร่ือง

รวม ๓,๒๘๐,๐๐๐ ๔,๐๓๑,๘๐๐ ๓,๓๗๕,๐๐๐ -             -           

เทศบาลเมืองตะลุบัน

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณและที่ผ่านมา



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๗๓ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน ๔ เคร่ือง -              -              ๔๔,๐๐๐ -              -           

การเกษตร ในการปฏิบัติงาน กองช่าง

๗๔ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ้างท ารถเทเลอร์บรรทุกรถบด -              ๒๕๐,๐๐๐ -                -              -           กองช่าง

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ๑. จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า -              ๓,๕๐๐,๐๐๐ -                -              -           

๑๒ เมตร ติดต้ังเครนพร้อมไฮโดรลิค และกระเข้าไฟฟ้า -              -                -              -           

จ านวน ๑ คัน

๗๕ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.จัดซ้ือโต๊ะ ระดับช านาญการ (ระดับ ๓-๖) จ านวน ๒ ตัว -              ๑๐,๐๐๐ -                -              -           กองช่าง

ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับต้น/กลาง จ านวน ๒ ตัว -              ๖,๐๐๐ -                -              -           

๗๖ เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ -              

ในการปฏิบัติงาน -              ๒๐,๔๐๐ -                -              -           กองช่าง

๗๗ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑.เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า จ านวน ๒ เคร่ือง ๖,๐๐๐ -              -                -              -           กองสวัสดิการ

คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงาน ๒.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สี (มัลติฟังค์ช่ัน) ชนิดเลเซอร์ สามารถ ๓๐,๐๐๐ -              -                -              -           สังคม

ถ่ายเอกสารได้ จ านวน ๑ เคร่ือง

๗๘ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. รถยนต์ ๔ ประตู เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า กองสวัสดิการ

พาหนะและขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ๒,๕๐๐ ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์ จ านวน ๑ คัน ๙๐๐,๐๐๐ -              -                -              -           สังคม

๒.รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๒๕ ซีซี แบบเกียร์

ธรรมดา จ านวน ๑ คัน -              -              ๖๐,๐๐๐ -              -           

                                                                                                                                                          รวม                                       รวม ๙๓๖,๐๐๐ ๓,๗๘๖,๔๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ -             -          

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

บัญชีครุภัณฑ์



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ รับผิดชอบหลัก

๗๙ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ระดับ ๓-๔ จ านวน  ๑ ชุด ๘,๐๐๐ -              -                -              -           

ส านักงาน ในการปฏิบัติงาน ๒.เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู -              ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ -              -           กองสวัสดิการ

จ านวน ๑ เคร่ือง สังคม

๓.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี ๑

(ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) -              ๒๒,๐๐๐ -                -              -           

๘๐ สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card -              -              ๗๐๐ -              -           กองสวัสดิการ

ส านักงาน ในการปฏิบัติงาน Reader) จ านวน ๑ เคร่ือง สังคม

                                                       รวม ๘,๐๐๐ ๕๔,๔๐๐ ๓๓,๑๐๐ -             -          

                      รวม ๑๗,๖๒๑,๐๐๐ ๓๔,๕๖๖,๔๔๐ ๑๔,๓๕๒,๒๙๐ ๑๐,๔๗๘,๐๐๐ -          

                                                                                                                                          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองตะลุบัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
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ยุทธศาสตร ์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน  สังคม  และสร้างความเช่ือมั่นท่ีมีต่อรัฐ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
 2.1 แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ศูนย์ส่งเสริมการ 
ออกก าลังกาย 
(สวนสุขภาพ) 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชน สตรี มีสุขภาพ
แข็งแรงโดยการออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
- เพื่อลดภาวการณ์เจ็บป่วย 
ด้วยโรคต่างๆ 
 

- จัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม  ชุด 
จังเกิ้ลวิลเลจ  มีขนาดเมื่อติด 
ตั้งไม่น้อยกว่า 8.2x6.4x4.4 
เมตร  จ านวน 2 หลัง 

- - - 1,300,000 1,300,000 จ านวนเครื่อง 
เล่นสนามชุด 
จังเกิ้ลวิลเลจ 

ประชาชน เด็ก 
และสตรีมีสุขภาพ
แข็งแรงใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์
ลดภาวะการ
เจ็บป่วย 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

     
 

3 
6 

 
 

453,000 
62,255,200 

 
 

3 
8 

 
 

453,000 
46,062,950 

 
 
- 
6 

 
 
- 

13,947,100 

 
 

6 
20 

 
 

906,000 
122,265,250 

รวม     9 62,708,200 11 46,515,950 6 13,947,100 34 123,171,250 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 เจาะบ่อบาดาล 
โรงรถ (กองช่าง) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลางขนาด 6 น้ิว ความลึก 
120 เมตร พร้อมติดต้ังเครื่อง
สูบน้ าซัมเมอร์สเบิ้ลปั้ม   

- - 318,000 318,000 - จ านวนบ่อ
บาดาล 

เพื่อลดปัญหา
การขาดแคลนน้ า
อุปโภค-บริโภค
และราษฎรได้
สามารถใช้
น้ าประปาท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 จัดซ้ือชุดโคมไฟ  
E27 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
พื้นท่ีเทศบาล 

 จัดซ้ือชุดโคสไฟ E 27 จ านวน 
15 ชุด 

- - 15,000 15,000 - จ านวนชุด 
โคมไฟ E27 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 จัดซ้ือชุดโคม LEED 
Steet Lighg 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
พื้นท่ีเทศบาล 

จัดซ้ือชุดโคม LEED Steet 
Lighg จ านวน 15 ชุด 

- - 120,000 120,000 - จ านวนชุด 
โคมไฟ LEED 
Steet Lighg 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนกะลาพอ 
ตอนท่ี 1 ขาเข้า- 
ขาออก 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว 

ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด
ความกว้างข้างละ 11.00 ม.  ยาว
1,390 ม. หนา 0.05 ม. (ขาเข้า) 
เริ่มต้นจากหัวสะพานบ้านใต้ถึงสี่แยก
มัสยิดกลางตะลุบัน(ขาออก) เริ่มต้น
จากสี่แยกมัสยิดกลางตะลุบันถึง 
หัวสะพานบ้านใต้ ปน.ถ. 4-0002 

- - 17,908,000 - - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

มีความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนราษร์อุทิศ 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 6.00 ม. ยาว 652 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 0031 
(ตลอดสาย) 

- - - - 2,145,000 ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

มีความสะดวก 
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายช่องเขต  

เพื่อให้
ประชาชน 
ไดส้ัญจรไปมา
ได้สะดวก 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 6.00 ม. ยาว 660 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 0029 
(ตลอดสาย) 

- - - - 2,178,000 ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพของถนนให้
มีอายุการใช้งาน
ยาวนานและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนสลินดงบายู 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้ในการ 
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็ว 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความ
กว้าง 6.00 ม. ยาว 759 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 0036 (ตลอด
สาย)เริ่ม0+000 ถึง 0+759 

- - - 2,504,700 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพของถนนให้
มีอายุการใช้งาน
ยาวนานและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

5 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนเทศบาล 
ซ.9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้าง 6.00 
ม. ยาว 357 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 
0059 

- - - - 1,178,100 ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

มีความสะดวก 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนทุ่งหวาย-
ป่าม้า 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้าง 4.00 
ม. ยาว 784 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 
0032 (ตลอดสาย) 

- - - - 1,716,000 ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพของถนนให้มี
อายุการใช้งานยาว 
นานและลดปัญหา
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนสาย
ละเมาะทะเล 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,373 ม. หนา 
0.05 ม.  ปน. ถ.4 – 
0033 (ตลอดสาย) 

- - - - 4,530,000 ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพของถนนให้มี
อายุการใช้งาน
ยาวนานและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนสาย 
บลูกาบายะห์ 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 6.00 
ม. ยาว 744 ม. หนา 
0.05 ม. ปน. ถ.4 – 
002 (ตลอดสาย) 

- - - 2,455,200 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพของถนนให้มี
อายุการใช้งาน
ยาวนานและลด
ปัญหาอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

9 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนซอย 
ละเมาะทะเล ซอย1 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดความกว้าง 6.00 
ม. ยาว 1,470.00 ม. 
หนา 0.05 ม.พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 1 ม. 
ปน. ถ.4 – 0071 

- - - 9,976,000 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ถนนบวรวิถี 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ปูพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดความ
กว้าง 10.00 ม. ยาว 
400 ม. หนา 0.05 ม.  

- - 2,200,000 - - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล 
พร้อมคูระบายน้ า 
ถนนหลังมัสยิด 
ตะลุบัน 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมคูระบายน้ าขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
233 ม. 

- - - 3,227,050 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 
 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมคูระบายน้ า 
ถนนสลินดงบายู 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้าง 8 ม. 
ยาว 329 ม. พร้อมคู 
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม 
เหล็กทั้งสองข้างกว้าง 
0.70 ม. ยาว 330 ม. 

- - 10,000,000 - - ความยาวของ 
ถนนและคู
ระบายน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

7 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

13 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม 
เหล็กพร้อม 
คูระบายน้ า 
ถนนกะลาพอ  
ซอย 6 

เพื่อให้ประชาชนได้ 
สัญจรไปมาได้ 
สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้ อมคูระบาย น้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายที่ 1 กม. 0+000 ถึง 
0+  194 ก่ อ ส ร้ า ง ถนน 
คสล .  หนา  0 .15 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 194 
เมตร พร้อมคูระบายน้ า 
สายที่ 2 กม. 0+000 ถึง 
0+125 ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0.15 เมตร  กว้ า ง 
6.00 เมตร ยาว 96.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
กว้ า ง  4 .00  เมตร  ยา ว 
2 9 . 0 0  เ ม ต ร  พ ร้ อ ม คู
ระบายน้ า คสล.สองข้าง ลึก 
0.82 เมตร กว้าง 0.80 
เมตร ยาว 194 เมตร 
สายที่ 3 กม. 0+000 ถึง 
0+103 ก่อสร้างถนน คสล.  
หนา 0.15 เมตร  กว้ า ง 
6.00 เมตร ยาว 103 เมตร 

- - 8,647,200 - - ความยาวของ 
ถนนและคู
ระบายน้ าท่ี
ก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

(ต่อ)   สายท่ี 4 กม.0+000 ถึง 
0+088 ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0 .15 เมตร  กว้ า ง 
5.00 เมตร ยาว 88 เมตร 
สายท่ี 5 กม.0+000 ถึง 
0+103 ก่อสร้างถนน คสล. 
หนา 0 .15 เมตร  กว้ า ง 
6 .00 เ มตร  ย า ว  103 
เมตร สายท่ี 6 กม.0+000 
ถึง 0+088 ก่อสร้างถนน 
คสล .  หนา  0 .15 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 
เมตร สายท่ี 7  กม.0+000 
ถึง 0+051 ก่อสร้างถนน 
หนา 0.15 เมตร กว้าง 6 
เมตร ยาว 51 เมตร สายท่ี 
8 กม. 0+000 ถึง 0+085 
ก่อสร้างถนน คสล. 0.15 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 85 เมตร 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

14 ก่อสร้างเขื่อนกัน 
ตล่ิงพัง วัดเนินผา 
โลการาม(วัดเลียบ) 

- เพื่อป้องกันการพัง 
ทลายของตล่ิง 
- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีบริเวณ 
ริมตล่ิงให้มากขึ้น 

ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังขนาด
ความสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร   
ยาว 120 เมตร 

- - 24,000,000 24,000,000 - ความยาวของ 
เขื่อนท่ีก่อสร้าง 
 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ถนนโรงภาษีเก่า    

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจร 

ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 400 เมตร หนา 0.05  
เมตร  เริ่มต้นจากสามแยก
ทางเข้าถนนโรงภาษีเก่าเข้าไป
ตามถนน(ตลอดสาย) 

- - 1,320,000 1,320,000 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล.
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสุไหล 

เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร 

- - 380,000 380,000 - ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนหาดวาสกุรี 
 

เพื่อยกระดับแหล่ง 
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
คุณภาพอย่างยั่งยืน 
เป็นแหล่งเพิ่มรายได้
และกระจายความเจริญ
สู่ประชาชนและชุมชน 
 

1. ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนหาดวาสุกรี 
(ในป่าสน) หนา 0.05 ม. กว้าง 
6.00 ม. ยาว 506.00 ม. จุด 
เริ่มต้นสามแยกถนนริมเขื่อนเจ้า 
ท่าหาดวาสกุรีเข้าไปในป่าสน 
2. ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนหาดวาสุกรี 
(ในป่าสน 2) หนา 0.05 ม. 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 163.00 ม. 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

2,599,700 
 
 
 
 
 

710,300 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
  3. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

   3. ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตถนนหาดวาสุกรี 2 
ช่วง 2 หนา 0.05 ม. กว้าง 
8.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
(จุดเริ่มต้นจากลานจอดรถเข้า
ไปตามถนนหาดวาสุกรี 2 (ช่วง 
ท่ี 2) 
4. ก่อสร้างขยายถนนผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทาง 
เท้าและขอบคันหินถนนหาด
วาสุกรี 3 หนา 0.05 ม. กว้าง 
8.00 ม.  ยาว 440 ม. พร้อม 
ทางเท้ากว้าง 2.00 ม. และ
ขอบคันหินหล่อในท่ียาว 
550.00 ม. (จุดเริ่มต้นท่ีสาม
แยกถนนหาดวาสุกรี 2 เข้าไป
ตามถนนหาวาสุกรี 3 ไปส้ินสุด 
ท่ีโค้งถนนหาดวาสุกรี 2) 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

1,662,000 
 
 
 
 
 
 

6,711,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

ความยาวของ 
ถนนท่ีก่อสร้าง 

สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การใช้ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม 
เศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และการท่องเท่ียว 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 

 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

- 
 
- 

 

 
 
- 
 

3 

 
 
- 
 

1,400,000 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

 
 
- 
 

3 

 
 
- 
 

1,400,000 

รวม - - - - 3 1,400,000 - - - - 3 1,400,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 4 พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
  4. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 4.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เชื่อมโยงการท่องเท่ียว 
 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพและรายได้แก่ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
การน าทรัพยากรใน 
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม 
และสนับสนุนการท่อง 
เท่ียวของเทศบาลและ 
จังหวัดปัตตานี 
 

1. การแข่งขันกีฬาตกปลา 
สายบุรี 
 
2. การประกวดอาหารพื้นบ้าน 
จากวัตถุดิบทางทะเล 
 
3. การแข่งม้า 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

1,180,000 
 
 

150,000 
 
 

70,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
การแข่งขัน 

1. สามารถ
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้แก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการ
น าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด 
3. นักท่องเท่ียว
เพิ่มจ านวนมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิด
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ
รายได้ให้กับ
จังหวัดปัตตานี
มากขึ้น 
 

ส านักปลัดฯ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

2 

 
 
 

100,000 

รวม - - - - - - 1 50,000 1 50,000 1 100,000 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสรา้งงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ที่ 3 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์กาพัฒนา พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะใน 
พื้นท่ีสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะ ให้สามารถน ากลับ 
ไปใช้ได้ใหม่ 

จัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 50,000 50,000 เทศบาลเมือง 
ตะลุบันมี
ธนาคารขยะ 

เทศบาลเมือง 
ตะลุบันสามารถ 
เก็บขยะได้
ครอบคลุมมากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   6.2 แผนงานการศึกษา 
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
   6.4 แผนงานการรักษาความสงบ 
ภายใน 

     
 
- 
1 
- 
 
- 

 
 
- 

4,016,700 
- 
 
- 

 
 

1 
9 
1 
 

1 

 
 

192,000 
1,856,000 

170,000 
 

150,000 

 
 

1 
4 
1 
 

1 

 
 

192,000 
720,000 
170,000 

 
150,000 

 

 
 
 
 

 

รวม     1 4,016,700 12 2,368,000 7 1,232,000   
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จ้างเหมาบริการ 
เจ้าหน้าท่ีบันทึก
ข้อมูล 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อให้การจัดท าและ 
เก็บข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นระบบ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
จ านวน 2 คน 

- - - 192,000 192,000 ข้อมูลสารสนเทศ 
มีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

- การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม 
ขึ้น 
- มีการจัดท าและ 
เก็บข้อมูลสารสน 
เทศอย่างเป็นระบบ 
 

ส านักปลัดฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อบรมพัฒนา
ศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานอิหม่าม 
คอเต็บ บิหลันและ 
คณะกรรมการ
มัสยิด 

เพื่อเพิ่มทักษะแก่
อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน 
และคณะกรรมการ
มัสยิดในเขตเทศาลเมือง
ตะลุบัน 

จัดอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ
อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน
และคณะกรรมการ
มัสยิดในเขตเทศาล
เมืองตะลุบัน 

- - - 200,000 200,000 จ านวนมัสยิด
ในเขตเทศบาล 
เมืองตะลุบัน 

อิหม่าม คอเต็บ 
บิหลันและคณะ 
กรรมการมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน 
สามารถน าประสบ 
การณ์มาปรับปรุง 
และประยุกต์ใช้ 

กองการศึกษา 

2 โรงเพาะปลูกผัก 
เกษตรพอเพียง 
 

เพื่อสามารถเพาะปลูก
พืชผักเกษตรพอเพียง 
และใช้เป็นรากฐานการ 
เรียนรู้การเกษตรได้โดย
ไม่ประสบความเสียหาย 
จากการท าลายของลิง 

โรงเรียนเทศบาล 1  
บ้านตะลุบัน 
โรงเพาะปลูกพืชผัก
สร้างด้วยโครงเหล็กบุ 
ตาข่าย จ านวน 1 หลัง 
ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 25 เมตร สูง 2 
เมตร 

- - - 120,000 120,000 จัดสร้างโรง
เพาะปลูกผัก 
จ านวน 1 หลัง 

โรงเรียนมีโรง
เพาะปลูกผักเกษตร
พอเพียงส าหรับใช้
เป็นฐานการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงสนาม
คอนกรีตของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

เพื่อให้มีสนามคอนกรีต
ในบริเวณโรงเรียนท่ี
ปลอดภัย สวยงาม และ
สามารถจัดกิจกรรม
ต่างๆให้กับนักเรียนได้
อย่างมีคุณภาพและน้ า
ไม่ท่วมขัง 

โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านปาตาตีมอ 
ปรับปรุงสนาม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 1 สนาม  
ขนาด 23x32 ตาราง
เมตร 

- - - 200,000 200,000 ปรับปรุงพื้น
สนามคอนกรีต 
บริเวณ จ านวน 
1 สนาม 

โรงเรียนมีพ้ืนสนาม
คอนกรีตบริเวณ
โรงเรียนส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆให้กับ
นักเรียนอย่างมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 ซ่อมแซม ต่อเติม 
และทาสีรั้วโรงเรียน 
 

เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วรอบ 
โรงเรียนท่ีมีความคงทน 
แข็งแรง สวยงาม น่าอยู่ 
สามารถป้องกันอันตราย 
ท่ีจะเกิดกับนักเรียนและ 
บุคลากร ตลอดจน 
สามารถสร้างความม่ันใจ 
ให้กับผู้รับบริการ 

โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านปาตาตีมอ 
1. ต่อเติมโดยเพิ่ม
ความสูงจากเดิม 0.50 
เมตรและความยาว 
197 เมตร 
2. ซ่อมแซมรั้วรอบ
โรงเรียน 
3. ทาสีรั้วรอบโรงเรียน 

- - - 200.000 200,000 ซ่อมแซม ต่อ
เติม และทาสีรั้ว 
รอบโรงเรียน 
จ านวน 1 รั้ว 

โรงเรียนมีรั้วรอบ 
โรงเรียนท่ีมีความ 
คงทน แข็งแรง สวย 
งาม น่าอยู่ สามารถ 
ป้องกันอันตรายท่ีจะ 
เกิดกับนักเรียนและ 
บุคลากร ตลอดจน 
สามารถสร้างความ 
มั่นใจให้กับผู้รับ 
บริการ 

กองการศึกษา 

5 จัดท าป้ายชื่อห้องเรียน 
ห้องพิเศษ ค าขวัญ 
และป้ายอาคารเรียน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน 

เพื่อให้โรงเรียนมีป้ายชื่อ 
อาคารเรียน ค าขวัญ
ตามอาคารเรียนและ 
ป้ายชื่อห้องเรียนและ
ห้องพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านปาตาตีมอ 
โรงเรียนมีป้ายชื่อ
อาคารเรียน ค าขวัญ 
ตามอาคารเรียนและ 
ป้ายชื่อห้องเรียนและ 
ห้องพิเศษ 

- - - 50,000 - ป้ายชื่อห้องเรียน 
จ านวน 9 ห้อง 
ห้องพิเศษจ านวน 
8 ห้อง ค าขวัญ 
ตามอาคารเรียน 
และป้ายชื่อ 
อาคารเรียน 
จ านวน 3 
อาคาร 

โรงเรียนมีป้ายชื่อ 
อาคารเรียน ค าขวัญ 
ตามอาคารเรียนและ 
ป้ายชื่อห้องเรียนและ 
ห้องพิเศษ ท่ีเป็น
มาตรฐานและสวย 
งาม 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการจัดท า
หลังคากันสาด
ระหว่างอาคารเรียน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นท่ี 
จัดกิจกรรมส าหรับจัด 
กิจกรรม เพ่ิมขึ้นอีก 1 จุด 
2. เพื่อให้โรงเรียน
สามารถใช้พื้นท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านปาตาตีมอ 
กันสาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร ระหว่าง 
อาคารเรียน จ านวน 
1 จุด 

- - - 50,000 - จัดท าหลังคากัน
สาดระหว่าง
อาคารเรียน  
1 จุด 

1. โรงเรียนมีพ้ืนท่ี 
จัดกิจกรรมส าหรับ 
จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
อีก 1 จุด 
2. โรงเรียนสามารถ 
ใช้พ้ืนท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 

7. โครงการก่อสร้าง 
ประปาแบบบาดาล
หอถัง 

1. เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ 
ในการอุปโภคบริโภค 
2. เพื่อให้มีน้ าใจใน 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ก่อสร้างประปาแบบ 
บาดาลหอถังขนาดความ 
จุ 15 ลบ.ม. จ านวน 
3 แห่ง (ร.ร.ท.1, 
ร.ร.ท.5,  ร.ร.ท.6) 

- - 4,016,700 - - ก่อสร้างประปา 
แบบบาดาลหอ
ถังให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล 
จ านวน 3 โรง 
(ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.
5,  ร.ร.ท.6) 

โรงเรียนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ 
อุปโภคบริโภค 
ตลอดปี 

กองการศึกษา 

8. จัดซ้ือเตียงและฟูก
ท่ีนอนห้องพยาบาล 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
จ านวนเตียงและฟูกท่ี
นอนเพียงพอ 
2. เพื่ออ านวยความ 
สะดวกและบริการให้เกิด
ความเพียงพอกับจ านวน
นักเรียนท่ีมาใช้บริการ 

โรงเรียน ท.5 บ้านกาหยี 
จัดซ้ือเตียงและฟูกท่ี 
นอน  จ านวน 20 ชุดๆ 
ละ 5,800บาท 

- - - 116,000 - จัดซ้ือเตียงและ 
ฟูกท่ีนอน
จ านวน 20 ชุด 

โรงเรียนมีเตียงและ 
ฟูกท่ีนอนเพียงพอ 
กับจ านวนนักเรียน 
ท่ีมาใช้บริการแต่ละ 
วันในห้องพยาบาล 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการปรับปรุง
ห้องละหมาด
โรงเรียนเทศบาล 6 
บ้านบาตาหยาด 

1. เพื่อปรับปรุงห้อง
ละหมาดโรงเรียน ท.6 
บ้านบางหยาด จ านวน 
1 ห้อง 
2. เพื่อให้ห้องละหมาด 
มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติละหมาดของ
นักเรียนอย่างพร้อมเพียง
กัน 
3. เพื่อให้สามารถใช้ห้อง
ละหมาดในการท า
กิจกรรมละหมาดและ
กิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ทุบและปรับปรุง
ก าแพงระหว่าง
ห้องเรียนความกว้างไม่
น้อยกว่า 5x2.5 เมตร 
จ านวน 2 จุด 
2. ทาสีภายในห้อง 
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร 
3. ติดตั้งผ่าม่านความ 
กว้างไม่น้อยกว่า 6x2 
เมตร จ านวน 2 จุด 
4. ท าท่ีอาบน้ าละหมาด 
พื้นท่ี 3x1.5 เมตร 

- - - 500,000 - 1. ห้องละหมาด 
โรงเรียน ท.6 บ้าน
บางตาหยาด ได้รับ
การปรับปรุงขยาย
พื้นท่ี จ านวน 1 ห้อง 
2. ความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ครู 
และผู้ปกครอง ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ90 
 

1. โรงเรียน ท.6 บ้าน 
บางตาหยาดมีห้องละหมาด 
ทีมีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติกิจกรรมละหมาด
ประจ าวันได้อย่างพร้อม 
เพรียง 
2. โรงเรียน ท.6 บ้าน 
บางตาหยาด มีห้องส าหรับ
การท ากิจกรรมท่ีต้องใช้พื้น 
ท่ีขนาดใหญ่ 
3. นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่นและมีความพึง
พอใจต่อห้องละหมาดของ
โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

กองการศึกษา 

10 โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดห้องเรียน 

เพื่อให้ห้องเรียนมีมุ้งลวด 
ป้องกันยุงและป้องกัน 
โรคต่างๆ ท่ีมียุงเป็น
พาหะ 

-ห้องเรียนอนุบาล 9 
ห้อง ร.ร.ท.1 บ้าน 
ตะลุบัน 
-ห้องเรียนอนุบาล1-3
และห้องพยาบาล 
ร.ร.ท.2 บ้านปากน้ า 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

120,000 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร 
เรียนในโรงเรียนท้ัง 
6 โรง สังกัดเทศบาล
เมืองตะลุบัน 

มีมุ้งลวดในการป้องกันยุง 
และป้องกันโรคต่างๆ ท่ีมี 
ยุงเป็นพาหะ 

กองการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 6.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(ต่อ)   -ห้องเรียนอนุบาล 1-3 
และห้องพยาบาล       
ร.ร.ท.3 บ้านปาตาตีมอ 
-ห้องเรียนอนุบาล 1-3 
และห้องพยาบาล  
ร.ร.ท.4 บ้านอุเมะ 
-ห้องเรียนอนุบาล 1-3  
จ านวน 9  ห้อง  
ร.ร.ท.5 บ้านกาหยี 
-ห้องเรียนอนุบาล 1-3  
จ านวน 3 ห้องร.ร.ท.6 
บ้านบางตาหยาด 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

100,000 
 
 

50,000 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างป้ายชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง 
ตะลุบัน  
จ านวน 20 ชุมชน 
 

เพื่อทดแทนป้ายเก่าท่ี 
ช ารุด 

ก่อสร้างป้ายชุมชน 
ขนาดกว้าง 0.90 ม. 
ยาว 1.20 ม. 
จ านวน 20 ชุมชน 

- - - 170,000 170,000 ป้ายชุมชน 20 
ชุมชน 

มีป้ายชุมชนท่ีมีความ 
แข็งแรง สวยงาม 

กองสวัสดิการ 
สังคม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ประชาชนท่ีผ่าน 
การฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาล 

ฝึกอบรมประชาชน 
เตรียมการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
เบื้องต้นในพื้นท่ี 

- - - 150,000 150,000 จ านวน อปพร. 
ท่ีผ่านการอบรม 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  
ระดับปฏิบัติการ จ านวน 4 ชุด 
2. เครื่องปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน 26,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 
3. จัดซ้ือเครื่องโทรสารแบบ 
ใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 
1 เครื่อง 

- - -  
26,000 

 
 

72,000 
 
 
- 

 
13,000 

 
 
- 
 
 

18,000 

 
กองคลัง 

 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2 เครื่อง 
2. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - -  
 

46,000 
 
 
 

8,000 

 
 

23,000 
 
 
 
- 

 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
3. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะ 
เพื่อความคล่องตัว
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 125 cc 
จ านวน 1 คัน 
2. จัดซ้ือรถยนต์ 4 ประตู 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,500 
Cc  จ านวน 1 คัน 

- - - 60,000 
 
 

900,000 

60,000 
 
 

900,000 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2563 

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  
ระดับอ านวยการต้น  
จ านวน 2 ชุด 
 

- - - 19,000 19,000 กองการศึกษา 
 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล  พร้อมอุปกรณ์ 
ท้ังชุด  จ านวน 2 ชุด 
2. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 2
เครื่อง 
3. จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอม 
พิวเตอร์  จ านวน 2 ชุด 
4. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED พร้อมอุปกรณ์ท้ังชุด 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - -  
 
 
 

46,800 
 
 
 
 
 

27,000 

 
 
 
 

46,800 
 
 
 
 
 

27,000 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - -  
 

50,000 

- กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 
ปาตาตีมอ 
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บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  
ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 2 ชุด 
2. โต๊ะท างาน  ระดับ
อ านวยการต้น  จ านวน 1 ตัว 

- - - 9,000 
 

6,500 

9,000 
 

6,500 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

เพื่อความคล่องตัว
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 125 cc 
จ านวน 1 คัน 

- - - 60,000 
 

 

60,000 
 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทย ุ
เพื่อความคล่องตัว
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงเสียง
ตามสายในเขตเทศบาล จ านวน 
5 จุด 
2. ซ่อมและปรับปรุงหอกระจาย 
ข่าวในเขตเทศบาล  จ านวน 
10 แห่ง 
3. จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 
1 ชุด 
- กล้องถ่ายรูป 
- แฟลช 
- ขาตั้งกล้อง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

63,000 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

63,000 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี 

1. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 8,000 - งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
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บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ 
วิทยุ 

เพื่อความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินของ 
ราชการ 

1. จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี 
ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในการรักษาความ 
ปลอดภัยท่ัวไป จ านวน 14 ตัว 
2. จัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพ 
ผ่านเครือข่าย (Network 
Video Recorder)  แบบ 8 
ช่อง 3 ตัว 
3. จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญานแบบ POE(POE L2 
Switch)  ขนาด 8 ช่อง จ านวน 
3 ตัว 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

462,000 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 

28,500 

462,000 
 
 
 
 

72,000 
 
 
 

28,500 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะและขนส่ง 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี 
2. จัดซ้ือรถมอเตอร์ไซต์ 3 ล้อ 
เครื่องยนต์ขนาด 150 ซีซี 
ขนาดบรรทุก 300 กิโลกรัม 
กะบะท้ายสามารถยกได้ 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

814,000 
 
 
 

120,000 

- 
 
 
 
- 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
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บัญชีครภุัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563 

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน 
ส านักงาน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 
ต้น/กลาง  จ านวน 2 ตัว 
2. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับ 
ต้น/กลาง  จ านวน 2 ตัว 
3. จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 
ปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ตัว 
4. จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ระดับ 
ปฏิบัติงาน  จ านวน 1 ตัว 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

12,000 
 

3,000 
 

6,000 
 

1,500 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 


	C:\Users\Samsung\Desktop\New folder (7)\1สารบัญแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65.pdf
	C:\Users\Samsung\Desktop\New folder (7)\3ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
	C:\Users\Samsung\Desktop\New folder (7)\4แผน 5 ปี 2561-2565.pdf
	C:\Users\Samsung\Desktop\New folder (7)\5แผน 5 ปี ( 61-65)  บัญชีครุภัณฑ์.pdf
	C:\Users\Samsung\Desktop\New folder (7)\บัญชีครุภัณฑ์เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-63-65.pdf
	C:\Users\Samsung\Documents\แผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf

