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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”
และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  เทศบาลต าบลมะรือโบตก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
                เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

  หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

 1. ด้านกายภาพ 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 3. ประชากร 
 4. สภาพทางสังคม 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านเกษตรและแหล่งน้้า) 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)  
 1. สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2. ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 

ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 2. บัญชีโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ 5  แนวทางการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ของเทศบาลต าบลมะรอืโบตก  อ าเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 
 

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

ส่วนที่ 1  สภาพและข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

1. ด้านกายภาพ 
 

๑. ลักษณะท่ีตั้ง 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเออระงงะ  ังงววงนนราิิวาส  

ตง้งอยู่ว่างัากตงวังงววงนนราิิวาส ระยะทาง  ๒๕  กิโลเมตร  งละตง้งอยู่ว่างัากตงวอ าเออระงงะ  ๑๓  กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่  ๑๐.๒๔๓  ตารางกิโลเมตร   วรือประมาณ  ๖,๔๒๐  ไร่ 

 

2. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเวนือ   ตินต่อกงบ  บ้านนิบง  วมู่ที่ ๓  ต าบลมะรือโบตก 

  ทิศตะวงนตก ตินต่อกงบ  บ้านบูเกะมูนิง  วมู่ที่ ๔  ต าบลมะรือโบตก 
ทิศใต้  ตินต่อกงบ  ต าบลเฉลิม  อ าเออระงงะ 
ทิศตะวงนออก ตินต่อกงบ  บ้านอางว  วมู่ที่ ๖  ต าบลมะรือโบตก 
 

3. ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลงกษณะสอาพพ้ืนที่โนยทง่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  ประมาณ  ¾  ของพ้ืนที่ทง้งวมน  ส่วนพ้ืนที่เวลือ 

วรือบางส่วนเป็นป่างละอูเขา มีงวล่งน้ างละต้นน้ าสายเล็กๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ท าการเกษตรงละเป็นที่อยู่อาศงย 
 

4. ลักษณะภูมิอากาศ 
ลงกษณะอูมิอากาศเป็นงบบร้อนชื้น  มี  ๒  ฤนู  คือ 
ฤนูร้อน   ตง้งงต่เนือนมีนาคม  ถึง  เนือนมิถุนายน 
ฤนฝูน     ตง้งงต่เนือนกรกฎาคม  ถึง  เนือนกุมอาพงนิ์ของปีถงนไป 
 

5. ลักษณะของดิน 
ลงกษณะของนินในพ้ืนที่เป็นนินร่วน นินเวนียว พื้นราบเวมาะงก่การเพาะปลูกข้าว 
 

6. ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีงวล่งน้ าิรรมชาติไวลผ่าน  ๕  สาย  ไน้งก่  คลองไอร์ฮาปา  คลองนิบง  คลองบูเกะอางว    

คลองสะโลว์   งละคลองบระเอ็ง 
 

7. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 
 



 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          1. เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเออระงงะ  ไน้รงบการยก 

ฐานะัากสุขาอิบาลเป็นเทศบาลต าบลเมื่อวงนที่  ๒๕  พฤษอาคม  ๒๕๔๒   งละเทศบาลไน้ประกาศังนตง้งชุมชนเมื่อ
วงนที่  ๑๒  สิงวาคม  ๒๕๔๖  ั านวน  ๑๐  ชุมชน  งละวงนที่  ๒๕  ิงนวาคม   ๒๕๔๙  ไน้ประกาศังนตง้งชุมชนเพ่ิมอีก  
ั านวน  ๑  ชุมชน  ชุมชนศิลา  งละเม่ือวงนที่  ๑9  กุมอาพงนิ์  ๒๕๕๓  ไน้ประกาศังนตงง้ชุมชนเพิ่มอีก ๑ ชุมชน  คือ  
ชุมชนพงมาเนาะ  รวมทง้งวมน  ๑๒  ชุมชน  นงงนี้ 
 

 ชุมชนตลานมะรือโบตก  วมู่ที่ ๑ 
 ชุมชนฮาปา  วมู่ที่ ๑ 
 ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ  วมู่ที่ ๑ 
 ชุมชนบลูกา  วมู่ที่ ๑ 
 ชุมชนสุเวร่า  วมู่ที่ ๓ 
 ชุมชนบูเก๊ะมูนิง  วมู่ที่ ๔ 
 ชุมชนบาโงระนะ  วมู่ที่ ๕ 
 ชุมชนอางว  วมู่ที่ ๖ 
 ชุมชนกูงบบาเนาะ  วมู่ที่ ๗ 
 ชุมชนก าปงปาเระ  วมู่ที่ ๘ 
 ชุมชนศิลา   วมู่ที่  ๔ 
 ชุมชนพงมาเนาะ  วมู่ที่  ๗ 

 

          2. การเลือกตั้ง 
การเลือกตง้งผู้บริวารงละสมาชิกสอาเทศบาล  ตามพระราชบงญญงติเทศบาล พ.ศ. 2537 งละท่ีงก้ไข 

เพ่ิมเติมถึงปัััุบงน  มีั านวน  12 ชุมชน  วากมีการเลือกตง้งในครง้งวน้า  ัะมีผู้บริวารท้องถิ่น  (นายกเทศมนตรีต าบล
มะรือโบตก) ั านวน  1  คน  งละมีการเลือกตง้งสมาชิกสอาเทศบาล  ั านวน  12  คน  โนยทง้งพ้ืนที่เทศบาลต าบล
มะรือโบตกัะงบ่งั านวนเขตเป็น  2  เขต งละมีสมาชิกสอาเทศบาล  ั านวนเขตละ  6  คน  รวมเป็น  12  คน 
ตามระเบียบ 
กระทรวงมวานไทยว่าน้วยการังนตง้งของเทศบาล  องค์การเทศบาลประกอบน้วย  ๒  ส่วน  นงงนี้  
 

๑)  คณะผู้บริวาร   ั านวน  ๕  คน  ประกอบน้วย  นายกเทศมนตรี  ั านวน  ๑  คน   
รองนายกเทศมนตรี  ั านวน   ๒  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ๑  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   ๑  คน  ซึ่ง
รองนายกเทศมนตรีงละที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาัากการงต่งตง้ง ปฎิบงติวน้าที่เป็นคณะผู้บริวารงานตามนโยบาย
งละโครงการที่ไน้รงบความเว็นชอบัากสอาเทศบาลงละตามระเบียบกฎวมายที่ก าวนนไว้ 
   ๒)  สอาเทศบาล  ประกอบน้วย  สมาชิกสอาเทศบาล   มาัากการเลือกตง้งของประชาชน   ั านวน   
๑๒  คน  ท าวน้าที่นิติบงญญงติงละควบคุมการบริวารงานของคณะเทศมนตรี 
 
 

 



 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประกอบด้วย 
   ๑.  นายอาว์มงน  สาเมาะ  นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
   ๒.  นายฮาสมิง  เั๊ะบู  รองนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
  ๓.  นายนิบอซู  โซะนิเปาะ รองนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
  ๔. นายมะยากี  เั๊ะปูเต๊ะ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
  ๕. นางกมลา  นรารงกษ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตกประกอบด้วย 
   ๑.  นายใสนี  วะยีบือราเฮง สมาชิกสอา ฯ 
   ๒.  นายอาวะมะสงกรี วะยีองบนุลเลาะ สมาชิกสอา ฯ 
   ๓.  นายนิอางซ  โซะนิเปาะ สมาชิกสอา ฯ 
   ๔.  นายองบนุลรอฮิม เั๊ะโซะ  สมาชิกสอา ฯ 
   ๕.  นายองบนุลรอฮิม เัะโกะ  สมาชิกสอา ฯ 
   ๖.  นายการิม  เั๊ะเต็ง  สมาชิกสอา ฯ 
   ๗.  นายอาวะมะ  มะงซ  สมาชิกสอา ฯ 
   ๘.  นางตูงวมาซีเตาะ มือรีงิง  สมาชิกสอา ฯ 
   ๙.  นายองบนุลรอพา อีอาซา  สมาชิกสอา ฯ 
   ๑๐.นายบือราเฮง  นางว  สมาชิกสอา ฯ 
   ๑๑. นายองบนุลรอเฮง วะยีนือเระ สมาชิกสอา ฯ 
   ๑๒. นายองบนุลการิม นิบอซู  สมาชิกสอา ฯ 
 

3.  ประชากร 

1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
               ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก มีประชากรทง้งสิ้น  ั านวน  8,301 คน งยกเป็นชาย  4,141 คน   
งละเป็นวญิง  4,160  คน  ความวนางน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ              คน/ตารางกิโลเมตร  
 

ตารางแสดงประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน  

ล าดับที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ 

๑ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
0 

มะรือโบตก 
สุเวรา่ 
บูเก๊ะมูนิง 
บาโงระนะ 
อางว 
กูงบบาเนาะ 
ก าปงปาเร๊ะ 
ทะเบียนกลาง 

1,223 
317 
507 
618 
330 
763 
357 
26 

1,180 
312 
529 
659 
351 
760 
344 
25 

2,403 
629 

1,036 
1,277 
681 

1,523 
701 
51 

 

รวม 
๗ หมู่บ้าน/

ชุมชน 
4,141 4,160 8,301 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูลส านงกทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ณ  วงนท่ี  ๓๐  กงนยายน  2559  



 

 
 
 2. ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใวญ่อยู่ในวงยท างาน 35 – 55 ปี 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

1. การศึกษา 
         เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีสถานศึกษาตง้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีสถานศึกษา  นงงนี้ 

1)  ศูนย์พงฒนาเน็กเล็ก   ั านวน   1   งว่ง   ไน้งก่ 
 ศูนย์พงฒนาเน็กเล็กเทศบาลต าบลมะรือโบตกเอง 

2)  โรงเรียนประถมศึกษาของรงฐ ั านวน   ๔   งว่ง   ไน้งก่ 
 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 
 โรงเรียนเขางก้ว 
 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 
 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 

3)  โรงเรียนเอกชน   ั านวน   2   งว่ง   ไน้งก่ 
 โรงเรียนประทีปวิทยา 
 โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราิิวาส 

 

2. องค์กรทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 มงสยิน/มูซอลลาร์ ั านวน    ๒๑    งว่ง 
 โรงเรียนตานีกา ั านวน    ๑๑    งว่ง 
 ศิลปวงฒนิรรม ขนบิรรมเนียมประเพณีงละวลงกปฏิบงติในทางศาสนา 

1. ประเพณีการเข้าสุนงต 
2. ประเพณีวงนฮารีรายอ 
3. ประเพณีวงนเมาลิน 
4. ประเพณีวงนขึ้นปีใวม่อิสลาม ( กวนอาซูรอ ) 
5. ประเพณีการถือศิลอนตามศาสนบงญญงติ 
6. วงฒนิรรมการงต่งกายงบบมลายู 
 

3.  การสาธารณสุข 
ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกมีสถานบริการสาิารณสุข   ั านวน   ๒   งว่ง   ไน้งก่  

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลมะรือโบตก 
 โรงงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพสะโล   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก  ไน้ังนสรรงบประมาณในการั่ายเป็นเงินเบี้ยยงงชีพผู้สูงอายุ  ั านวน   

705  ราย  องตรารายละ  ๕๐๐ ,600 ,700 ,800  งละ  1,000  บาท/เนือน  งละเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ไน้
ังนสรรงบประมาณในการั่ายเป็นเงินเบี้ยยงงชีพคนพิการ  ั านวน  260  ราย  องตรารายละ  8๐๐  บาท/เนือน  งละ
ไน้ังนสรรงบประมาณในการั่ายเป็นเงินเบี้ยยงงชีพผู้ป่วยเอนส์   ั านวน  15  ราย  องตรารายละ  ๕๐๐  บาท/เนือน 
 

ตารางท่ี 8 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตต าบลมะรือโบตก พ.ศ. 2559 
 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ
ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินที่ได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยงงชีพคนชรา  678 5,626,800.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยงงชีพคนพิการ  202 2,496,000.00 
เงินเบี้ยเลี้ยงยงงชีพผู้ตินเชื้อ HIV  12 90,000.00 

รวม 892 8,212,800.00 
หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  31 ตุลาคม 2559  

 

5. อาชญากรรม 
  - 
 6. ยาเสพติด 
  ปัญวายาเสพติน  มีพ้ืนที่ต้องเฝ้าระวงง รงณรงค์ป้องกงน สอนส่องอย่างใกล้ชิน 
 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          1. การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลานยางงอลฟัลท์  ถนนคอนกรีตเสริมเวล็ก งละถนนลูกรงง 
 

          2. การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกวมู่บ้าน  ั านวน   1,550   ครงวเรือน    

 

          3. การประปา การใช้น้ า 
มีน้ าที่เพียงพอ 

 

          4. โทรศัพท์ 
ปัััุบงนทุกวมู่บ้าน ใช้โทรศงพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใวญ่ 

 

          5. ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุน  ไน้งก่ ไปรษณีย์ตงนวยงมงส  ตง้งอยู่ ต าบลตงนวยงมงส  อ าเออระงงะ   

ังงววงนนราิิวาส  ว่างัากต าบลมะรือโบตก  อ าเออระงงะ  ังงววงนนราิิวาส  ประมาณ  12  กิโลเมตร 
 
 



 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

ประชากรในพ้ืนที่เทศบาลต าบลมะรือโบตก ส่วนใวญ่มีฐานะยากัน เศรษฐกิัโนยทง่วไปขึ้นอยู่ 
กงบผลผลิตทางการเกษตรเป็นส าคงญ  ประชากรร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โนยเฉพาะการท าสวน
ยางพารางละท าสวนผลไม้  ไน้งก่  ลองกอง  มงงคุน  เงาะ  ทุเรียน  เป็นต้น  ซึ่งสามารถท ารายไน้ใว้งก่เกษตรกรใน
พ้ืนทีม่ีมูลค่าปีละวลายล้านบาทงละอาชีพอ่ืนๆ  เช่น  รงบั้างทง่วไป  ค้าขาย  เป็นที่มีความส าคงญรองลงมา  นอกัากนี้
ประชากรบางส่วนนิยมไปวางานท าในประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  สิงคโปร์  เป็นต้น  งรงงานในส่วนนี้เป็น
งรงงานวนุ่มสาว  งละส่วนใวญ่ไปประกอบอาชีพรงบั้างประเอทต่างๆ 

1. การเกษตรกรรม 
                การประกอบอาชีพในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกส่วนใวญ่   ประกอบอาชีพกรีนยางพารา การ
ประกอบอาชีพของชุมชนขึ้นอยู่กงบสอาพนินฟ้าอากาศ  เทคโนโลยีที่ใช้ในการเพ่ิมประสิทิิอาพของการผลิตยงงคงมี
น้อย   งละการท าสวนผลไม้เป็นเพียงอาชีพเสริมรายไน้เท่านง้น  ยงงไม่ไน้น าเนินการเป็นกิัการขนานใวญ่  ในเขต
เทศบาลมีพ้ืนที่ท าการเกษตรโนยประมาณ  ๔,๔๘๒  ไร่  มีั  านวนครงวเรือนอยู่ในอาคเกษตรกรรม  ประมาณ  ๘๐๐  
ครงวเรือน 

๒. การปศุสัตว์ 
สอาพการเลี้ยงสงตว์  โนยทง่วไปมีการเลี้ยงสงตว์งบบิรรมชาติ  เลี้ยงงบบปล่อยลาน  พงนิุ์สงตว์ที่ 

เลี้ยงเป็นพงนิุ์พื้นเมือง  งละไม่ไน้ยึนเป็นอาชีพวลงก  ส่วนใวญ่เลี้ยงเพ่ือการบริโอคอายในครงวเรือน ส่วนที่เวลือก็ัะ
ขายเป็นรายไน้เสริมเพียงเล็กน้อยเท่านง้น  ผลผลิตทางปสุสงตว์ที่ส าคงญ  ไน้งก่  โค  ไก่  งพะ  เป็นต้น 
 ๓. การพาณิชยกรรม/การบริการ 

น้านการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล  ส่วนใวญ่อยู่ในรูปการค้าย่อยงละค้าปลีก  โนยมีผู้ 
ประกอบิุรกิัันทะเบียนพาณิชย์  ั านวน  ๑๓๑  ราย  ขอ้มูลน้านการพาณิชย์งละการบริการในเขตเทศบาลต าบล
มะรือโบตก   มีนงงนี้  
    ๑)  สถานที่สะสมอาวารงละั าวน่ายอาวาร    ั านวน     25  งว่ง 
  ๒)  สถานที่ประกอบการที่อาัเป็นองนตรายต่อสุขอาพ   ั านวน     37   งว่ง 
  ๓)  สถานที่รงบั้างงต่งผม      ั านวน       ๑    งว่ง 
  ๔)  ตลานนงนเอกชน      ั านวน       2   งว่ง   
  ๕)  ร้านค้า       ั านวน     58  งว่ง 
  ๖)  บ้านเช่า       ั านวน       9  งว่ง 
  ๗)  พ้ืนที่ใว้เช่าตง้งเสาโทรศงพท์เคลื่อนที่              ั านวน       2    งว่ง 
 

          4. การท่องเที่ยว 
 --- 
 

          5. อุตสาหกรรม 
ต าบลมะรือโบตก  อ าเออระงงะ  ังงววงนนราิิวาส  ไม่มีอุตสาวกรรมในพ้ืนที่ 

 

          7. แรงงาน 
ราษฎรส่วนใวญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ไน้งก่  ตงนยาง ท าสวน 

ค้าขาย ที่เวลือประกอบอาชีพส่วนตงวงละรงบั้าง 
 



 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีั านวน  12  ชุมชน  งละมีข้อมูลพื้นฐานงต่ละวมู่บ้าน นงงนี้ 

ล าดับที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) หมายเหตุ 

๑ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
0 

มะรือโบตก 
สุเวรา่ 
บูเก๊ะมูนิง 
บาโงระนะ 
อางว 
กูงบบาเนาะ 
ก าปงปาเร๊ะ 
ทะเบียนกลาง 

1,223 
317 
507 
618 
330 
763 
357 
26 

1,180 
312 
529 
659 
351 
760 
344 
25 

2,403 
629 

1,036 
1,277 
681 

1,523 
701 
51 

 

รวม 
๗ หมู่บ้าน/

ชุมชน 
4,141 4,160 8,301 

 

 
          2. ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ไม่มีระบบประปา ทุกวมู่บ้านใช้บ่อ 
  

          3. ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
งวล่งน้ าิรรมชาติไวลผ่าน  ไน้งก่ คลองไอร์ฮาปา  คลองนิบง  คลองบูเกะอางว   คลองสะโลว์   

งละคลองบระเอ็ง 
 

          4. ข้อมูลด้านการเกษตร 
ราษฎรส่วนใวญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ไน้งก่  ตงนยาง ท าสวน  

ค้าขาย ที่เวลือประกอบอาชีพส่วนตงวงละรงบั้าง  มีข้อมูลพื้นฐานในน้านอาชีพ  นงงนี้ 

ประเภทอาชีพ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

เกษตรกรรม – ท าสวน 
รงบั้างทง่วไป 

ค้าขาย 
ิุรกิัส่วตงว 
พนงกงาน 

อาชีพอ่ืนๆ 

478 
1,221 
108 
43 
66 
92 

493 
803 
259 
25 
81 

130 

971 
2,024 
367 
68 

147 
222 

รวม 2,008 1,791 3,799 

 



 

 
รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม ข้อมูลพื้นฐาน  ปี 2559 

 

ชุมชน พื้นที ่ ั านวน
ครงวเรือน 

ั านวน
คน 

งวล่งรายไน้ครงวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายไน้
ครงวเรือน
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

รายไน้
บุคคลรวม

เฉลี่ย
(บาท/ปี) 

อาชีพวลงก อาชีพรอง รายไน้อื่น ปลูกเลีย้ง
วาเอง 

1 ชุมชนบูเก๊ะมูนิง 131 496 207,719 34,143 27,989 17,816 287,667 75,977 
2 ชุมชนบาโงระนะ 209 861 194,718 47,359 27,366 8,387 277,829 67,441 
3 ชุมชนตลานมะรือโบ 101 387 179,867 22,871 11,335 10,174 224,248 58,525 
4 ชุมชนฮาปา 87 407 202,457 26,579 12,586 3,920 245,542 52,487 
5 ชุมชนก าปงปาเระ 152 566 108,171 37,028 31,815 5,118 182,131 48,912 
6 ชุมชนพงมาเนาะ 140 707 203,425 15,418 11,052 6,542 236,437 46,819 
7 ชุมชนสุเวร่า 122 489 125,672 19,779 24,557 6,582 176,590 44,057 
8 ชุมชนกูงบบาเนาะ 170 644 95,212 31,485 17,742 14,762 159,201 42,025 
9 ชุมชนบูเกะปือเราะ 124 648 116,464 53,719 31,085 13,932 215,201 41,180 

10 ชุมชนบลูกา 136 592 114,713 28,946 16,210 13,679 173,548 39,869 
11 ชุมชนอางว 115 583 140,836 21,846 14,557 18,423 195,661 38,595 
12 ชุมชนศิลา 63 260 124,810 18,491 8,035 7,432 158,697 38,453 

 รวมทุกพื้นที ่ 1,550 6,640 151,115 31,494 20,813 10,733 214,156 49,991 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความั าเป็นพ้ืนฐาน ระนงบต าบล ปี 2559 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          1. การนับถือศาสนา 
  ประชาชน  ทง้ง  12  ชุมชน  นงบถือศาสนาพุทิ  โนยมีข้อมูลศาสนสถาน  นงงนี้ 

 มงสยิน/มูซอลลาร์ ั านวน    ๒๑    งว่ง 
 โรงเรียนตานีกา ั านวน    ๑๑    งว่ง 
 ศิลปวงฒนิรรม ขนบิรรมเนียมประเพณีงละวลงกปฏิบงติในทางศาสนา 

1. ประเพณีการเข้าสุนงต 
2. ประเพณีวงนฮารีรายอ 
3. ประเพณีวงนเมาลิน 
4. ประเพณีวงนขึ้นปีใวม่อิสลาม ( กวนอาซูรอ ) 
5. ประเพณีการถือศิลอนตามศาสนบงญญงติ 
6. วงฒนิรรมการงต่งกายงบบมลายู 
 

          2. ประเพณีและงานประจ าปี 
ศิลปวงฒนิรรม ขนบิรรมเนียมประเพณีงละวลงกปฏิบงติในทางศาสนา  มีนงงนี้ 
1. ประเพณีการเข้าสุนงต 
2. ประเพณีวงนฮารีรายอ 
3. ประเพณีวงนเมาลิน 



 

4. ประเพณีวงนขึ้นปีใวม่อิสลาม ( กวนอาซูรอ ) 
5. ประเพณีการถือศิลอนตามศาสนบงญญงติ 
6. วงฒนิรรมการงต่งกายงบบมลายู 

 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  อูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโนนเน่น   ไน้งก่ 

กลุ่มอบขนมปัง  ชุมชนพงมาเนาะ 
  อาษาถ่ิน   ไน้งก่   

อาษามลายู 
 

4. สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองงละของที่ระลึกที่โนนเน่น    ไน้งก่ 

กลุ่มอบขนมปัง  ชุมชนพงมาเนาะ 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1. น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ล าว้วย , ล าน้ า  5  สาย 
  บึง ,  วนองน้ า  1  งว่ง 
  ล าเวมือง  -  สาย 
  อ่างเก็บน้ า  2  งว่ง 
 

          2. ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

 

          3.  ภูเขา 
            ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระวว่างอูเขา 
 

 



 

 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 

 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลต าบลมะรือโบ
ตก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป 
การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า รายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  52,582,900.00 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  52,555,936.00 บาท 
 รายรับจริง    66,501,473.08 บาท  
 รายจ่ายจริง    55,614,647.94 บาท  
  
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  55,776,000.00 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  55,765,700.00 บาท 
 รายรับจริง    64,784,144.74 บาท  
 รายจ่ายจริง    45,504,935.59 บาท 
 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  52,583,000.00 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  52,582,325.00 บาท 
 รายรับจริง     -  บาท  
 รายจ่ายจริง     -  บาท 
 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้  65,793,000.00 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  65,791,534.00 บาท  
 
 
 
 
 
 



 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                1.2.1 เชิงปริมาณ 
       นายอาห์มัด   สาเมาะ  นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558  ต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2558  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 6 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 1 
3. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 7 5 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 15 
5. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 20 
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 2 
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 75 34 
8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6 4 
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สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558  ก าหนดไว้  247  โครงการ  ปฏิบัติได้
จริง  87  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.67 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 นายอาห์มัด   สาเมาะ  นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2558  ต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2558  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม 2558  ดังนี้ 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 10 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือ
ว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 10 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ ทต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 



 

 

2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 1 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลมะรือโบตก น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 
247 โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 87 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 22.67 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรม
ส่งเสริมฯ  จ านวน 1 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษา
ระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 

นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก ได้ ชี้แจงต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก เพิ่มเติม 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
 

1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้ง
ไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 10 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอ
ชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าที่ 
แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ข้าพเจ้าได้ด าเนินการของบประมาณมา
ด าเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพโดยท าเป็นโครงการย่อลงมาหลาย
โครงการ เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงท าให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจ านวน
การปฏิบัติที่น้อย ทั้งท่ีในความจริงมีการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ 

2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 คณะผู้บริหารได้เร่งด าเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แต่ที่ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน
แก่ทาง เทศบาล เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะด าเนินโครงสร้างพ้ืนฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วน
ใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมา
เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 6 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 1 
3. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 7 5 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 15 
5. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 20 
6. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 2 
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 75 34 
8. ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 6 4 
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           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตกได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 
 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 10 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่าน าไปสู่
การปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 10 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ 
เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลมะรือโบตก น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 87 



 

 

โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน  247  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 35.22  ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติหรือโครงการให้ได้มากข้ึนก็จะเป็นการดี  
 



ส่วนที ่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๔- 
 
 
 
 



๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจาก



ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทอล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก ่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่า งเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ี
ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี



เขียวโดยการพัฒนาและนาโนเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ 
ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น 
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้น ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและ
สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้น
เป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก
ระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของ
ทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของ
ประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการ
ก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
กว่าเกณฑ์และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับ



ล่าง ผลผลิตในภาคแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑ์การผลิตภาครวมยังต่ า ต้องอาศัยการเพิ่ม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐาน
การผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก ่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัว คือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ



ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีการบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อม
ล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่



มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ



พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร



กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ    
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย 

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง



มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์  การ 
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่
ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
ขยับได้  ซึ่งท าให้ประเทศไทยฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒  ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ



ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓  ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕  ในช่วงปี ๒๕5๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕5๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑  ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 
๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ



แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้
สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ 
จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอด
ช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗ - 
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓  จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม 



เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน  ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗  ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และแหล่งรายได้หลัก 
ร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ป ี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕5๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕5๖ 

 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย



ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่ โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น และมีความครอบคลุมมากข้ึน  โดยในปี ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร ้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยก็ยังมีอยู่ 
อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕  เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  



๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙  ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕  ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕  ของ  GDP  โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP  โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ



ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗  มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ  มีจ านวน  ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)  โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓  เป็น  EURO ๔  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศใน
พ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ า
ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสีย
จากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น  ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗  โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 
๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 



จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน   จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒  มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗%  แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ 
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  ๓ ส่วน ได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจ
ที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ



กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  การ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒  นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑  เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐  และร้อยละ ๒๘.๒๑  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑  จ านวน ๑๘๕  ภารกิจ
จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕  ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒  จ านวน  ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน  บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน  ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน  ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า  ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการ
ซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ  ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗  ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทย
ได้  ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕  จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖  ที่ได้ ๓๕ คะแนน  อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อ



เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 
๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้  ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  และร้อยละ ๔.๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจ
ไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อย
ละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(๑ ) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(๒) ขีดความสามารถดา้นการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ 
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ 

   (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

(๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน  

(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่ จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓  มีประชากรวัยแรงงาน  ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไร



ก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาท ิ 
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 



(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน   มีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง



และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน   แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ ฉบับท่ี ๑๒  เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา  ๑๕ ป ีโดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ านวน  ๑๖๙ ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม



ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita )  และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita)  ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ฉบับที่ ๑๒  ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 
 



๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ



ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ
ของกลุ่มท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 
 



๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  แบบบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม         
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized 



Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน  
(Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  และมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายที่ดิน 
กฎหมายภาษีมรดก เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน แบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง



การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ      
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางท าให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการทุกส่วนและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชั่น
และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม เพ่ือท าให้ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัด แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2558 - 2561  (สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา 

นราธิวาส)   
 
 วิสัยทัศน์ 
  “ประตูการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  สู่อาเซียนตอนใต้” 
 
 เป้าประสงค์รวม 
  1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งยันในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  2. สร้างมูลค่าเพ่ิมภาคบริการสินค้าการเกษตร  ฮาลาล  และพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างโอกาส
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
วิธีการที่ ก.น.จ.  ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  4  ยุทธศาสตร์  โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
  1. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค่ายางพารา ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทาง
การตลาด 
      1.1 ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิม
ความรู้แก่เกษตรหรือผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมผลผลิต 
      1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสภาบันเกษตรกร  กลุ่มเครือข่าย  ผู้ประกอบการ
ทุกระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน 
      1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง/ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ 
      1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิม
มูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
      1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายาง
และผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City 
  2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 



      2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่าง
เป็นระบบ 
      2.2 ส่งเสริม  พัฒนา  เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
วัตถุดิบเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 
      2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับการับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 
      2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ฮาลาล 
      2.5 เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
      3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
      3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
      3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า  และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัด 
      3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
  4. ส่งเสริมและพัฒนา  การค้า  กองทุน  และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
      4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพ 
      4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 
      4.3 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industy) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 
      4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  ระยะ 4  ปี  พ.ศ. 2561-2564 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“เมืองเศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าชายแดนเฟื่องฟู บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน” 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยภาคการเกษตร การท่องเที่ยว ภาคบริการ เติบโตมากข้ึน สามารถ 

สร้างงานอาชีพ และรายได้ประชาชน 
2. การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน หมู่บ้านดีขึ้น  ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. คุณภาพประชาชน และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และพ่ึงพาตนเองได้สูงขึ้น สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณค่า 
5. นราธิวาสมีความอุดมสมบูรณ์ น่าอยู่ อากาศบริสุทธิ์ ปัญหาความเสียหายจากภัยคุกคามทาง 



ธรรมชาติลดลง 
6. พ้ืนที่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ที่ปลอดเหตุ ปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมทุก 

ประเภทลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้งจังหวัด  
1. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการค้า การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทาง 

เศรษฐกิจของจังหวัด (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
2. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี 

ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
3. สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
4. พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมของเมืองรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม 

ยุทธศาสตร์ของประเทศ และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์กลางน้ า) 
5. ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา  การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  (กลยุทธ์
กลางน้ า) 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่ม ี
คุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กลยุทธ์กลางน้ า) 

7. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจาย 
รายได้เป็นไปอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น (กลยุทธ์ปลายน้ า) 

8. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ  
อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
1. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน 

เชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน   (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
2. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบเมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศของ 

ประเทศ ที่มีความพร้อม มีมาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล (กลยุทธ์กลางน้ า) 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย   พัฒนาระบบบริการ พัฒนา 

สภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน   (กลยุทธ์กลางน้ า) 
4. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบ 

ครบวงจร   (กลยุทธ์กลางน้ า) 
5. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการนันทนาการ และการบริการ   

(กลยุทธฺปลายน้ า) 
6. สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และ 

จังหวัด (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
7. เชื่อมโยงระบบการธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน 

การค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างมั่นคง 
1. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส  (กลยุทธ์ต้นน า) 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธ์ต้นน า) 
3. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะ 

สากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล (กลยุทธ์ต้นน า) 
4. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
5. พัฒนาระบบบริการของรัฐทุกระดับให้มีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง (กลยุทธ์กลางน้ า) 
6. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  (กล
ยุทธ์กลางน้ า) 

7. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ อาหารดีอาหาร 
ปลอดภัย และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ปลายน้ า) 

8. เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของชุมชน ประชาชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง (กลยุทธ์ 
ปลายน้ า) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ียั่งยืน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย  

และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
2. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และ 

อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม (กลยุทธ์ต้นน า) 
3. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุก 

พ้ืนที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน (กลยุทธ์กลางน้ า) 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร  

และการพฒันาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน (กลยุทธ์กลางน้ า) 
5. สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจ 

ในพ้ืนที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
7. พัฒนาประชาชนนราธิวาสให้มีความเป็นพลเมืองนราธิวาส พลเมืองประเทศ พลเมืองโลก ที่ 

เข้มแข็ง (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 
 วิสัยทัศน์ 
  “บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรม  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจ
ก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน” 
 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบจราจร  ผังต าบล  และผัง
เมืองรวมจังหวัด 



  2. ส่งเสริมอาชีพ  งานสวัสดิการสังคม  การจัดการศึกษา  การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  กีฬา  นันทนาการ  และการสาธารณสุข  ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ส่งเสริมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  4. ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุน  เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว  เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ  และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์  การก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  บ าบัดน้ าเสีย  และการใช้พลังงานทดแทน 

6. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างจิตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  โบราณวัตถุ  โบราณสถาน     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท านุบ ารุงศาสนา  และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบจราจร  ผังเมือง  ผังต าบล  
และผังจังหวัดได้มาตรฐาน 
  2. ประชาชนมีอาชีพ  รายได้  ที่มั่นคงและยั่งยืน  บริการด้านสวัสดิการสังคม  กีฬา  
นันทนาการ  การศึกษา  และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุน  เมืองชายแดน  การท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
  5. มีระบบการจัดการขยะ  น้ าเสีย  สิ่งปฏิกูล  ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน 
  6. ท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  สืบสานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 
  7. การบริหารจัดการองค์กรประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์และและแนวทางการพัฒนา 
  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๑.๑ ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
      ๑.๒ สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
      ๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังต าบล 
      ๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
      ๑.๕ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

2. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

    2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 



      2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน  นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
      2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
      2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
      2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
      2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      3.1 ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
      3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
      3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 
      3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
  4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
      4.1 ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น  และเมืองชายแดน  เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
      4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
      4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
      4.5 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
  5. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
      5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
  6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
      6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล 
      6.3 เสริมสร้างและท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
      6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 
  7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
      7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
      7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 



      7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
      7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
      7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร  เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
 
 1.4 นโยบายผู้บริหาร/แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

1. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก  ที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ในวันที่ 
8  พฤษภาคม  2557  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยยึดมั่นในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการพัฒนาท้องถิ่น จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และให้ครอบคลุมตามอ านาจ
หน้าที่ ตามงบประมาณท่ีมีและสามารถด าเนินการได้ เพื่อน าพาประชาชน สังคมไปสู่ความสุข สงบ ความปลอดภัย
ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนพร้อมทั้งรองรับประชาคมอาเซียน   ดังต่อไปนี้ 
 
           ๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจของการบริหารงานบุคคล ตลอดจนเสริมสร้างจิตส านึก
ของพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการให้บริการประชาชน เพ่ือได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึง
พอใจ โดยยึดหลักการบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. เน้นการท างานเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขและประโยชน์ของ 
ประชาชนและการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง  เสริมสร้างทักษะแก่พนักงานเทศบาลให้มีจิตส านึก
ในการให้บริการประชาชนที่โปร่งใส  สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยเท่าเทียม
กัน 
  2. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน  และพัฒนาเทศบาลต าบลมะรือโบตก อย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นการจัดท าประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
  4. เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยมุ่งเน้น
มาตรการการป้องกันแก้ไขการจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และทันท่วงที 
  5. ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทันเหตุการณ์ เร่งให้ระบบบริหารและการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
บริการอย่างแท้จริง 
 
 2.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น  ถนนต่างๆ ทางระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา ให้มี
สภาพสมบูรณ์ เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
  2. ขุดลอกสายน้ าต่างๆ  ตามความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและเพ่ือประโยชน์ต่อการเกษตร 



  3. การจัดท าผังเมืองเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่า
อยู่ ชุมชนน่าอาศัย 
 
 3. นโยบายด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน  หรือใหก้ารสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
  2. คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ เป็นโรคเอดส์ ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
  3.ให้มีการบริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
  4. การรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน เกี่ยวกับยาเสพติด การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการศาสนา 
  5. ซ่อมหรือสร้างบ้านให้คนจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม 
  6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดกิจกรรมชุมชนในวันส าคัญต่างๆ 
  7. ส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน สนับสนุนบทบาทของผู้น าชุมชนให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการของประชาคม เพ่ือร่วมกับชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  8. สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  1. สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน  โดยสนับสนุนให้ความรู้ และฝึกอบรม
จัดตั้งกลุ่ม เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความช านาญในการประกอบอาชีพ 
  2. ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าว โดยให้การสนับสนุนด้านปุ๋ยและพันธ์ข้าว 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้คนในสังคมยืนอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการประกอบอาชีพ รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล ด้วยความรู้ และคุณธรรม เพื่อน าไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมการฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม  เช่น  การท าขนมต่างๆ ท าอาหาร การถนอมอาหาร ช่าง
ยนต์ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า และงานฝีมือต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเกิดรายได้ 
  5. สร้างโอกาสและช่องทางในการเพ่ิมพูนรายได้ให้ประชาชน โดยสนับสนุนให้ความรู้ และ
ฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะความช านาญในการประกอบอาชีพ 
 
 5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1. พัฒนาบ้านเมือง/ชุมชนให้ปราศจากมลภาวะจากขยะและน้ าเสีย โดยผลักดันการก าจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกรมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตราย
และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการ
ช่วยเหลือหรือดูแลคนชรา ผู้เจ็บไข้ ขั้นพ้ืนฐานก่อนน าส่งสถานพยาบาล 
  5. ส่งเสริมแพทย์แผนไทย ให้ผสมผสานกับระบบบริการสาธารณสุข 
  6. สร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 



 6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และกีฬา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ด้วยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน ส าหรับเด็ก เยาวชน ได้มีโอกาส
เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา อัลกุร-อาน ในรูปแบบกีรออาตีให้กับเยาวชนในทุกชุมชน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆให้กับโรงเรียนตาดีกา ตามอ านาจหน้าที่ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และการพัฒนาศา
สนสถาน 
  5. จัดให้มีสนามกีฬาในชุมชน  และให้มีอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ทุกชุมชน ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาทุกประเภท  ให้ทุกคนได้ออกก าลังกาย  เป้าหมายคือ “มะรือโบตกเป็นชุมชน
กีฬา” 
  6. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องใน
โอกาสวันส าคัญต่างๆ  ตามประเพณีท้องถิ่น 
 
 ดังนั้น  การด าเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบาย จึงมีปัจจัยที่
ส าคัญประการหนึ่ง  คือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป้นพลังที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง และการด าเนินงานก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะ
สัมฤทธิ์ผลได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยงข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน  ได้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  
พนักงาน  และการสนับสนุนส่งเสริมจากภายนอก  ได้แก่  องค์กรภาคีเครือข่าย  ส่วนราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรพัฒนาเอกชน  ภาคเอกชน  ทั่วไป  ชุมชนและพ่ีน้องประชาชน  เป็นต้น 
   

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 
     2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

   “มะรือโบตกเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  
การศึกษาก้าวไกล  อนามัยก้าวหน้า  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” 
 

     2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

     2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



2. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
3. เพ่ือพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
4. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
6. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ด ี
8. เพื่อพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน 
สะพาน รางระบายน้ า ท่อเหลี่ยม ท่อ คสล. 
ระบบน้ าอุปโภคบริโภค ระบบจราจร มีไฟฟ้าแสง
สว่าง จัดผังเมือง ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว วางแผน ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจและการพาณิช
ยกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่ฯลฯ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตา่งๆ เชน่ สร้างเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาและเพิ่มโอกาส ฯลฯ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด าเนินการส่งเสริม สนบัสนุน การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 

พัฒนา อนุรักษ์  สืบสาน วัฒณธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น เช่น โครงการส่งเสริมท านุ บ ารุงศาสนา 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต        

ด าเนินการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม
การกีฬาและนันทนากร  ฯลฯ        

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 



 
ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู
ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในป่าชุมชนปา่ต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ธนาคารขยะ ฯลฯ 

๗. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

๘. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและเสริมสร้าง
สันติสุข 

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้ 
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

 
2.6 กลยุทธ์ 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  
เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง 
  ๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  ๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองและผังต าบล 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด  การค้า  และการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
  ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP  
  ๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  ๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 



  ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  ๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
       ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  
เยาวชน และประชาชน 
  ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ท้องถิ่น 
  ๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
       ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  ๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัด  ฟ้ืนฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  ๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
  ๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
  ๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

6.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
       ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลใน
องค์กร 
  ๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนถึงสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
  ๗.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 



  ๗.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๗.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
  ๗.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๗.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
       ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

๘.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการ 
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๘.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาตร์ 
        จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก   

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลมะรือโบก าหนดการพัฒนาที ่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 
ยุทธศาสตร์ และ 41 กลยุทธ์ ดังนี้   
 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  
เขื่อน  ระบบระบายน้ า 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
  ๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง 
  ๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  ๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองและผังต าบล 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด  การค้า  และการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
  ๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
  ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP  
  ๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 



  ๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
       ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  ๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
       ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  
เยาวชน และประชาชน 
  ๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ท้องถิ่น 
  ๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
       ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  ๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  ๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ าบัด  ฟ้ืนฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  ๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
  ๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
  ๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

6.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
       ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลใน
องค์กร 



  ๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนถึงสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
  ๗.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี 
  ๗.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๗.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
  ๗.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๗.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
       ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

๘.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการ 
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  ๘.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ 

ที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  มุ่งพัฒนา  8  ด้าน  
ได้แก่  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การ
พัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 



 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
      มีทางรถไฟสายใต ้ ผ่านเขตมะรือโบตก  
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก ่

ยางพารา  ลองกอง  เงาะ  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  ระดับประถมศึกษา   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
  มีโรงเรียนประถมของเอกชน  1  แห่ง 

   มีโรงเรียนมัธยมของเอกชน  1  แห่ง       
  มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง 
  มีหน่วยงานรัฐ  3 แห่ง 

      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน  12  ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  12  คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

      เทศบาลต าบลมะรือโบตก  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีมัสยิด/มูซอลลาร์ จ านวน  ๒๑  แห่ง  โรงเรียนตาดีกา จ านวน  ๑๑  แห่ง 
      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 



 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  เพราะต้องน ามาจาก

แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่ เพียงพอ  

บางครั้งต้องสูบน้ าจากล าคลอง 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลมะรือโบตก  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  ประกอบกับ

เครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยเทศบาลหรือเอกชน 
      แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  ใม่มีในเขตเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้ 
งบประมาณจ านวนมาก 

 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนราธิวาส  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลมะรือโบตก ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง 

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล

ต าบลมะรือโบตกกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบตก 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลมะรือโบตก  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 



      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

 
   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ   
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่ จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน   ๑9  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหา
คือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ เทศบาลก็จะ
ด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเทศบาลมี
การด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะใน
ชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับ
บริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหา
น้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร  มีครัวเรือน  จ านวน  1  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ าดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  
การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือด
ก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  

๗๐ เช่น ตัดยาง  ท าสวน  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และท่ีไมมี่รายได้มี ๑9 คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพ
และมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรใน
เขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่  ชุมชนในเขต



เทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะ
เศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่
มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  
ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท า
การเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
เทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดท่อ
และรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม
อาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนา
ด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ความรู้ด้านการตลาด 

(๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านแรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี  
อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่
ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี   

มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   

การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล   
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จาก
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม 
ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้
จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     
 



 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรม
สาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่
เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่
จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของ
ครอบครวั  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  สร้างสถานที่ออกก าลังกาย  งานประเพณี  เป็นต้น 
     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน 
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่
มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
     ด้านยาเสพติด  
     ปัญหายาเสพติด ในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ ท างสถานี
ยุทธศาสตร์ต าบลมะรือโบตกได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงาน
ของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า   

สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  
หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่ง
อ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้
ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 12 ชุมชน  แต่ละชุมชนมี 



กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 12 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับ
เทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
  
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑. ด้าน
โครงการ
สร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 
 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาใน
การอุปโภค-
บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 
 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 



 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

 ๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุด
ตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ า 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น
ก่อความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพ่ิมมากข้ึนและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ 
   

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 
 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงิน
ลงทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 
 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการ
และประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการ
ขายจ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  
 

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - เสริมอาชีพและผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 
 



 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

 5) ในเขตเทศบาลไม่
มีแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3.ด้านการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1) ค่าแรงต่ าค่า
ครองชีพสูงขาด
แคลนการจ้างงาน 
 

- เศรษฐกิจ - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้างงานมากข้ึน 

2) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   
จ านวน ๙ ครัวเรือน 
   

 - ประชาชนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

4. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับ
การศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา 
ครอบครัวยากจน  
   

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือน 

- ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 



 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

5. ด้านสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ 
 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่  โรคระบาด  โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น เบาหวาน  
ความดัน 
 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

อบรม แนะแนวทางการเป็นอยู่
และเลือกอุปโภค-บริโภคท่ีดีขึ้น 
 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิต 
 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลามก  
และท้องก่อนวัยอัน
สมควร 
 

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  
ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  
 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป
ได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน  

๖) เยาวชนและวัยรุ่น
ที่มีการสูบบุหรี่ และ
เสี่ยงต่อการติดยา
เสพติด 
 

 - เยาวชนและวัยรุ่นที่
สูบบุหรี่และเสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติด 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และ
แนะน า ป้องกัน ห่างไกล 
ยาเสพติด 



 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

 7) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 
 

 8) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและไม่
เพียงพอ 
  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

6. ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดิน
เค็มและน้ าใต้ดินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย 
ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้ 
 

- ดินและน้ าใต้
ดิน 

- พ้ืนที่ในเขตเทศบาล - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

๓) ปริมาณขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากข้ึน 
 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัด
ให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพื้นท่ี
บางรายมีที่อยู่อาศัย
ไม่ม่ันคงแข็งแรง 
 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องท่ีอยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความ
ช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัว
ของประชากรเพ่ิม
มากขึ้นท าให้เกิดการ
ขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด  
  

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพ่ือไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 



 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะ
และน้ าเสียเพิ่มมากข้ึน
ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พ้ืนที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถก าจัดขยะและ
น้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  
 

7. ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี 
 

- งบประมาณมีไม่
เพียงพอ 

- ด้านการเมือง
การบริหาร 

- ผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบล 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
การปกครอง 

- ด้านการเมือง
การบริหาร 

 - การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง 

   - เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ 

 
8. ดา้น
ความ
ม่ันคงและ
เสริมสร้าง
สันติสุข 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า อป
พร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท 

 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผน
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผน
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มี
มูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค่ายางพารา 
ทั้งระบบการผลิตการแปรรูปและช่องทางการตลาด 

ส่งเสริมและพัฒนา  การค้า  กองทุน  
และทรัพยากรมนุษย ์เช่ือมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การเสริมสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และการกระจาย
รายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขที่
ยั่งยืน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม  และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การเสริมสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และการกระจาย
รายได้ทั่วทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการการค้าชายแดน
ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่บนฐานการ

พึ่งตนเองอย่างมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขทีย่ั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของเทศบาล
ต าบลมะรือ

โบตก 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
ด้านความมั่นคง
และเสริมสร้าง 

สันติสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 1.5 จัดให้มี
ไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบจราจร 

กลยุทธ์ 1.3 จัดท้าผัง
เมืองรวมจังหวัด  ผังเมือง
และผังต้าบล 
 

 

กลยุทธ์ 1.2 สร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้้า
อุปโภค  บริโภค 

กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง  
บุกเบิก  ปรับปรุง บ้ารุงรักษา
ทางคมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้้า 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 2.5  ส่งเสริม
ด้านการออกก้าลังกาย  
การกีฬา  และ
นันทนาการ 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ใน  นอกระบบและตามอัธยาศัย  
โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 

กลยุทธ์ 2.2  
ส่งเสริมงานด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริมการ
ป้องกัน รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
 

 

กลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมให้ผู้น้า
ศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มั่นคง 

กลยุทธ์ 3.3 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
 

 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมให้
ความรู้  ความเข้าใจ  แก่
ประชาชน  เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชด้าริ 
 

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจชุมชน  
และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริม
การตลาด  การค้า  การ
ลงทุนในท้องถิ่น  และเมือง
ชายแดน  เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 
 

กลยุทธ์ 5.4 จัดท้าระบบ
ก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ้าบัดน้้า
เสีย 

กลยุทธ์ 5.3 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชนและเมือง 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริม  
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
มีจติส้านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 5.1 อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  
ของเด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 6.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 6.3 เสริมสร้าง
และท้านุบ้ารุงศาสนา  
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 6.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
และปูชนียบุคคล 

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอด
จารีตประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 7.5  ส่งเสริมและสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
การบริการประชาชน 

กลยุทธ์ 7.4 ปรับปรุง
และสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัย  
รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 7.3 พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 

กลยุทธ์ 7.2 พัฒนาปรับปรุง
จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  
ตลอดจนสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ 7.1 พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 

 

กลยุทธ์ 7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบ
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ด้าเนินงานขององค์กร  เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

 



 
 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลมะรือโบตก (พ.ศ.2561-2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการแกไ้ข
ปัญหาความ

ยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการศึกษา 

ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเศรษฐกิจ

และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการบริการ
จัดการและการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการบริหาร

จัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านความมั่นคง
และเสรมิสร้าง

สันติสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

 

 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลมะรือโบ

ตก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน    
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้าง บุกเบิกถนน คสล. หินคลุก แอสฟัสติก 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ฝายน้้าล้น ท่อเหลี่ยม สะพาน กันตลิ่ง 
3.โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ถนนและรางระบายน้้า 
4.โครงการขุดลอกคู คลอง 
5.โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบจราจรและผังเมือง 
6.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบน้้าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการอุดหนุน ต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้าง  บุกเบิก ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้้า ท่อเหลื่ยม 
๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง 
๑.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้้าอุปโภค บริโภค 
๑.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท้าผังเมืองและผังต้าบล 

ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

และการ
ท่องเที่ยว 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร  แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
2.โครงการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3.โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
5.โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด  การค้า  และการท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด
สินค้า  OTOP  
๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 
๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
2.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
4.โครงการความเข้มแข็งและมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่าย 
5.โครงการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด้าริ 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด้าริ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศึกษา  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานเคหะและชุมชน   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
3.โครงการเสริมสร้างท้านุบ้ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานทีแ่ละโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชน และประชาชน 
๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างท้านุบ้ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบ
ทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานงบกลาง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานสาธารณสุข   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.โครงการป้องกันและก้าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
3.โครงการส่งเสริมด้านการออกก้าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
4.โครงการส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
5.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกก้าลังกาย 
6.โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและก้าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบ้าบัด  ฟ้ืนฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติด
ยาเสพติด 
๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมด้านการออกก้าลังกาย  การกีฬา  และ
นันทนาการ 
๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร  แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.โครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส้านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ในชุมชนและเมือง 
5.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่ออกก้าลังกาย 
6.โครงการจัดท้าระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๖.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส้านึก
ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
6.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดท้าระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป้าประสงค์ 
ด้านการเมือง
และการ
บริหารจัดการ
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานงบกลาง 
แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศึกษา 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

กลยุทธ์ 
๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคคลในองค์กร 
๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
๗.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริการประชาชน 
๗.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน
ขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๗.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบ 

1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้อาคาร ส้านักงานและโดยรอบบริเวณ 
3.โครงการเสริมสร้างการเพ่ิมศักยภาพโดยอบรม ให้ความรู้ ทักษะ แก่บุคลากรเทศบาลต้าบล 
4.โครงการจัดรัฐพิธีส้าคัญต่างๆ 
5.โครงการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  และยานพาหนะ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ 
6.โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารที่ท้าการเทศบาลรองรับการบริการประชาชน 

ฯลฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
ด้านความ
มั่นคงและ
เสริมสร้างสันติ
สุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ต าบลมะรือ
โบตก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านความมั่นคง
และเสริมสร้าง
สันติสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้ อบรม ทัศนศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ ในเขตเทศบาล 
3.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ อปพร. 
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทและพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคงและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
5.โครงการส่งเสริมให้ผู้น้าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 
6.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและสถานที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสา
ธารณภัยต่างๆ 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๘.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพใน
การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
๘.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้น้าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและ
ศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 



       
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 
“มะรือโบตกเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข็มแข็ง บริหารจัดการภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี  การศึกษาก้าวไกล  อนามัย

ก้าวหน้า  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
เรียบร้อย 

 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ 
ศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

๘. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงและ
เสรมิสร้างสันติ
สุข 

 

๗. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

 

๖. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

๒. เพื่อพัฒนา
ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 

3. เพื่อพฒันา
ด้านการแกไ้ข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

4. เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. เพื่อพัฒนา
ด้านสังคม
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต        

6. เพื่อพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

7. เพื่อพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหารจดัการ
ที่ดี 
 

8. เพื่อพัฒนา
ด้านความ
มั่นคงและ
เสรมิ สรา้ง
สันติสุข 

 



 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ประชาชน 

 

2. ส่งเสริม
การตลาด  การค้า  
เศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

3. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการฝึก
อาชีพตา่งๆและการ
ยึดหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง เพือ่เพิม่
รายได้และส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

 

4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศึกษา 
การขยายโอกาสทาง
การศกึษาและสนับสนนุ
การอนรุักษ์ ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีอนั
ดีงาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

5. มีคุณภาพชีวิตที่
ดีส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู ้
ติดเชื้อ HIV 
 

 

6. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยา 
กรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ 
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

 

7. สนับสนุน
ในการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ 

 

8. พัฒนา
ชุมชนให้น่า
อยู่ ชุมชน
เข้มแข็ง 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 

กลยุทธ์ 

๑.๑ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการสร้าง  
บุกเบิก  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม  สะพาน  
เขื่อน  ระบบระบาย
น้ า 
๑.๒ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบจราจร 
๑.๓ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการจัดให้
มีไฟฟ้าและระบบ
โทรคมนาคมอย่าง
ทั่งถึง 
๑.๔ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
ก่อสร้างปรับปรุง
แหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค 
๑.๕ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการจัดท า
ผังเมืองและผังต าบล 

 

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การตลาด  การค้า  
และการท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 
๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการจัดต้ังศูนย์รับ
ซื้อผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม  
สนับสนุน
ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ 
๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการตลาด
สินค้า  OTOP  
๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน 
๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

 

๓.๑ กลยุทธ์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพให้กับ
ประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
๓.๒ กลยุทธ์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมให้
ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓.๓ กลยุทธ์
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
โครงการตาม
แนว
พระราชด าริ 

 

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การศึกษาทั้งใน นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  
ของเด็ก  เยาวช และ
ประชาชน 
๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างท านุ
บ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๔.๔ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถ่ิน 
๔.๕ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม  
สนับสนุนการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู  สืบทอดจารีต
ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและปู
ชนียบุคคล 

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและก าจัด
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ตลอด 
จนสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการบ าบัด  ฟื้นฟู  ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ
แก่ผู้ติดยาเสพติด๕.๔ กล
ยุทธ์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมด้านการออกก าลัง
กาย  การกีฬา  และ
นันทนาการ 
๕.๕ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมป้องกัน 
รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

๖.๑ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖.๒ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการเฝ้า
ระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖.๓ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริม  สนับสนุน
ให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกใน
การร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖.๔ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนและเมือง 
6.5 กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
จัดท าระบบก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 
๗.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาปรับปรุงจัดหา
เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอด
จนถึงสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 
๗.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
๗.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การปรับปรุงและสร้างระบบ
การให้บริการท่ีทันสมัย  
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๗.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและสรา้ง
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน 
๗.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
๗.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมให้ความรู้  ความ
เข้าใจ  แก่ประชาชน  
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

 

8.๑ กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน 
8.2 กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน
และเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
๘.3 กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
ให้ท้องถ่ินมีขีดวาม
สามารถและมี
ศักยภาพในการ 
สนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตลอดจนถึงการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถ่ิน 
๘.4 กลยุทธ์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
ให้ผู้น าทางศาสนาเข้า
มามีบทบาทและ
ศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน
การศึกษา 
แผนงาน
สาธารณสุข 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงาน
การเกษตร  
แผนงาน
สาธารณสุข 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานการศึกษา  
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน   
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงาน
การเกษตร  
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานงบกลาง  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  แผนงาน
สาธารณสุข   
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน   
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน  แผนงานงบ
กลาง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  
แผนงานสาธารณสุข   
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงานการเกษตร  
แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน  
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

 

1.โครงการก่อสร้าง 
บุกเบิกถนน คสล. 
หินคลุก แอสฟัสติก 
2.โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ฝาย
น้ าล้น ท่อเหลี่ยม 
สะพาน กันตลิ่ง 
3.โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ต่อเติม 
ถนนและรางระบาย
น้ า 
4.โครงการขุดลอกคู 
คลอง 
5.โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบ
จราจรและผังเมือง 
6.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบน้ า
อุปโภค บริโภค 
7.โครงการอุดหนุน 
ต่อเติมไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบ
โทรคมนาคม 

ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริม  
สนับสนุน
ผู้ประกอบการใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ 
2.โครงการจัดต้ัง
ศูนย์รับซื้อผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถ่ิน 
3.โครงการส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์
ในท้องถ่ิน 
4.โครงการส่งเสริม
ก า รท่ อ ง เที่ ย ว ใน
พื้นที่ 
5.โครงการพัฒนา
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
อนุรักษ์ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
2.โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.โครงการส่งเสริม
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถ่ิน 
4.โครงการความ
เข้มแข็งและมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย 
5.โครงการส่งเสริม
โครงการตามแนว
พระราชด าริ 

ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริม
การศึกษาทั้งใน นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 
3.โครงการเสริมสร้าง
ท านุบ ารุงศาสนา 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
4.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคาร สถานที่
และโครงสร้างพื้นฐาน 
5.โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู  สืบทอดจารีต
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปู
ชนียบุคคล 

ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.โครงการป้องกันและก าจัด
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 
3.โครงการส่งเสริมด้านการ
ออกก าลังกาย  การกีฬา  
และนันทนาการ 
4.โครงการส่งเสริมป้องกัน 
รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
5.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
สนามกีฬา สถานที่ออกก าลัง
กาย 
6.โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติด
เชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ฯลฯ 

 

1.โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ สถานที่ในชุมชน
และเมือง 
5.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงสนามกีฬา 
สถานที่ออกก าลังกาย 
6.โครงการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ า
เสีย 

ฯลฯ 
 

1.โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กรเข้า
มามีบทบาทและส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้อาคาร ส านักงาน
และโดยรอบบริเวณ 
3.โครงการเสริมสร้าง
การเพิ่มศักยภาพโดย
อบรม ให้ความรู้ ทักษะ 
แก่บุคลากรเทศบาล
ต าบล 
4.โครงการจัดรัฐพิธี
ส าคัญต่างๆ 
5.โครงการจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  และ
ยานพาหนะ เสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการ 
6.โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
เท ศ บ าล รอ งรั บ ก า ร
บริการประชาชน 

ฯลฯ 

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุนในการ
จัดอบรมให้ความรู้ อบรม ทัศนศึกษา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
2.โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ ในเขตเทศบาล 
3.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
อปพร. 
4. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้า
มามีบทบาทและพัฒนาศักยภาพใน
การแก้ปัญหาความมั่นคงและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
5.โครงการส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา
เข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 
6.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารและสถานที่ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ฯลฯ 
 



 
 

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และ
การกระจาย
รายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด    

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการ
การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และงาน
ก่อสร้างต่างๆ  

จ ำนวน

เส้นทาง
คมนาคม
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
มีความสะดวก
และได้
มาตรฐาน 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ 1.สร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 

โครงการก่อสร้าง 
- ท่อเหลี่ยม 
- วางท่อระบายน้ า 
- รางระบายน้ า 
 

กองช่าง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
ส านักปลัด/

กองการศึกษา 

3 6 9 12 ปีละ 3 โครงการ  โครงการก่อสร้าง บุกเบกิ 
- ถมดิน 
- หินคลุกหรือลกูรัง 
- คสล. 
- ลาดยาง 

กองช่าง ส านักปลัด 

    2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ  โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 
และรางระบายน้ าที่ช ารุด หลุม  บ่อ 
ปรับเกรด 

กองช่าง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
ส านักปลัด 

เพื่อปรับปรุงส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
สัญจรไป-มา 

 

จ านวน
เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ 2.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 

โครงการขยายผิวจราจร 

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

กองช่าง ส านักปลัด 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และ
การกระจาย
รายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด    

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการ
การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าและติดต้ัง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ส่องสวา่ง 

 

 

ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าและ
ชุมชนมีไฟฟ้า
สาธารณะส่อง
สว่างอยา่ง
ทั่วถึง 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

3.จัดให้มี
ไฟฟ้าและ
ระบบ
โทรคมนาคม
อย่างทั่งถึง 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

 

กองช่าง ส านักปลัด 

10 20 30 40 ปีละ 10
โครงการ 

 โครงการติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน 

 

กองช่าง ส านักปลัด 

พัฒนาบริหารจัดการ
แหล่งน้ าและทาง
ระบายน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคอยา่งปลอดภยั
และมีคุณภาพ 

 

ห้วย หนอง  
ล าคลอง บึง 
และทาง
ระบายน้ า
สามารถส่งน้ า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

4.สร้างและ
ปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภค 
บริโภค 

โครงการขุดลอก 
- ล าคลอง  
- หว้ย  
- บึง 
- หนอง 
- ทางระบายน้ า 
 

 

กองช่าง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
ส านักปลัด 

 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และ
การกระจาย
รายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด    

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการ
การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

พัฒนาบริหารจัดการ
แหล่งน้ าและทางระบาย
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
อย่างปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

 

ห้วย หนอง  
ล าคลอง บึง 
และทาง
ระบายน้ า
สามารถส่งน้ า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

4.สร้างและ
ปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภค 
บริโภค 

โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
แหลง่น้ าในเขตเทศบาลเพื่อ
การเกษตร เช่น คลอง 

 

กองช่าง กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/
ส านักปลัด 

 

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาล 

พัฒนาภูมิทัศน์
ให้เกิดความ
สวยงามและ
น่าอยู ่

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

5. แห่งจัดท า
ผังเมืองและผัง

ต าบล 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ เช่น ซุ้ม
ประตู 

 

กองช่าง ส านักปลัด 

 

 

 

 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และ
การกระจาย
รายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด    

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการ
การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน  

พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
การตลาด การค้าที่จะ
เกิดขึ้นต่อไป 
 

เพื่อหาตลาด
และสถานที่ใน
การซ้ือขาย
ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 ปีละ 2 
โครงการ 

1.ส่งเสรมิ
การตลาด 
การค้า และ
การท่องเท่ียว 
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
การบริหารจัดการเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจที่ขยายตวั 

โครงการก่อสร้างร้านค้าประจ า
ชุมชน (ซุ้ม) 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ส่งเสริมการจัดตั้งหร ือ
สถานที่รับซ้ือผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นที่
รองรับผลผลิต
และผลิตภัณฑ์
ของประชาชน 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

2.จัดตั้งศูนย์
รับซ้ือผลผลิต
และผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น 

โครงการจัดตั้งศูนย์รับซ้ือผลไม้
ฤดูกาลในเขตเทศบาล 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ของ
สินค้า  
 

เพื่อพัฒนา
สถานที่และ
ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐาน 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

3.ส่งเสรมิ
สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
ในการพัฒนา
คุณภาพ
ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ 

ส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลการ
ขยายสภาพทางเศรษฐกิจอยา่ง
เป็นระบบ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

4.พัฒนา
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริม
การตลาด
สินค้า  OTOP 

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และ
การกระจาย
รายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด    

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการ
การค้าชายแดน
ระหว่างประเทศ
ที่เข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน  

พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการตลาดสินค้า
ในท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนา
สถานที่และ
ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐาน 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

 

โครงการจัดนิทรรศการสินค้า
พื้นเมือง  

สนับสนุนเงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อจัดท า
ศูนย์ฝึกอาชีพโครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอาชีพและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ใน
เขตเทศบาล 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

พัฒนาส่งเสริม
การท่องเท่ียว
และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เพื่อ
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

 

โครงการจัดท าสวนสาธารณะ 

โครงการจัดจ้างท าแบบ
(MODEL) 

โครงการท าศาลาพักรอ้นและ
สะพานข้ามบริเวณเกาะกลาง
ชุมชน 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด/
กองช่าง 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง
มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
และฝึกทักษะอาชพี ใน
การสร้างงานแบบยั่งยืน 
 

ประชาชนมี
ความเข้มแข็ง
และมีอาชีพ
เสริมเพิ่ม
รายได้และลด
ค่าใช้จ่ายให้
ครัวเรือนขึ้น 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพให้กบั
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้านอาชีพใหก้ับประชาชน 

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานช่วงปิดเทอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ  โครงการส่งเสริมการท านาฯ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกลุ่มอาชพี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความรู ้ความเขา้ใจ
และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิต 

ประชาชนได้
ด าเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
ถูกต้อง 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลกั
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการเสริมสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง 

โครงการครอบครัวผาสุข 

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก 
พืชไร ่

กอง
การศึกษา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

ส่งเสริมโครงการตาม
แนวพระราชด าริ 

ส่งเสริม
โครงการตาม
แนว
พระราชด าริ
ให้ด าเนินการ
อย่าง
เรียบร้อย 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมโครงการ
ตามแนว
พระราชด าร ิ

โครงการเปิดทองหลังพระ-
ท่องเที่ยวสืบสานโครงการ
พระราชด าร ิ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

กอง
การศึกษา 

กองสวัสดิ 

การสังคม 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาจังหวัด
ให้มีสันติสุขที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านการศึกษาของ
ประชาชนให้เรียนรู้และ
ศึกษาอยา่งทั่วถึง 

 

เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการจัดการ
และเรียนรู้
ด้าน
การศึกษาทั้ง
ระบบใน 
นอกระบบ
และตาม
อัธยาศัย 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริมการศึกษา
ทั้งใน นอกระบบ
และตามอธัยาศัย 
โดยสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการศึกษา 

โครงการกบนอกกะลา 

โครงการเด็กไทยเจริญวัยด้วย
คุณภาพ 

 

กอง
การศึกษา 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ  โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์สื่อ
การเรียนการสอนในเขตเทศบาล 

 

กอง
การศึกษา 

 

5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 

 

กอง
การศึกษา 

 

เพื่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

เพื่อการ
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ของเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนให้
ดีขึ้น 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา
คุณธรรม  
จริยธรรม  ของ
เด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 

 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชน 
และประชาชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา
จริยธรรม และกิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งกับศาสนาและ
จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา 

 

 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาจังหวัด
ให้มีสันติสุขที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อรักษาและท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อรักษา
และท านุ
บ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ เสริมสร้างท านุ
บ ารุงศาสนา
ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

กอง
การศึกษา 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ โครงการส่งเสริมจริยธรรม
ศาสนาและกจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวกบัศาสนาและจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชน 
สืบทอด ฟื้นฟ ู
อนุรักษ์ จารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรร
ม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
โบราณวัตถุ
และ
โบราณสถาน
ในชุมชนให้คง
อยู่สืบไป 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานใน
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมบทบาทและ
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบ
ทอดจารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และปูชนียบุคคล 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีการอนุรักษ ์ฟื้นฟจูารีต
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น วันแม ่วันพ่อ วัน
เด็ก วันส าคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

กอง
การศึกษา 

ส านัก 

ปลัด 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสรา้ง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี 
คนชรา คน
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

3 6 9 12 ปีละ 3 โครงการ ส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการ
ชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปว่ย
เอดส ์
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

  2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ  โครงการซ่อมแซมและต่อเติม
บ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยหรอื
ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการช่วยเหลือเด็กก าพร้า
หรือผู้ด้อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

เพื่อณรงค์ ป้องกันการ
แพร่ระบาดและการ
บ าบัด ฟื้นฟูจิตใจให้
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชน
ได้รับการ
รณรงค์ 
ป้องกัน 
ปราบปราม 
อาชญากรรม
และยาเสพ
ติดทุก
ประเภท 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ป้องกันและก าจัด
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
ตลอดจน
สนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยา
เสพติด 

โครงการค่ายศาสนาดะวะน า
การสาธารณสุข ต้านภัยยาเสพ
ติด 

 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

  1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ บ าบัด ฟื้นฟู ทั้ง
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติด
ยาเสพติด 

โครงการบ าบัด  ฟื้นฟู ให้
ความรู้และฝึกทกัษะชวีิต 
ผู้ป่วยยาเสพติด 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการได้ออก
ก าลังกาย 

 

มีสนามกีฬา
และสวน
นันทนาการ
ท าให้
ประชาชนได้
ออกก าลัง
กายท าให้มี
สุขภาพ
แข็งแรง 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสรมิด้านการ
ออกก าลังกาย 
การกีฬา และ
นันทนาการ 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการ
กีฬาทุกระดับ 
โครงการการจัดส่งนักกีฬาร่วม
การแข่งขันกีฬาตา่งๆ  
โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา
ขั้นพื้นฐาน 
 

กอง
การศึกษา 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  โครงการมหกรรมกีฬาสาน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
โครงการมหกรรมกีฬา
นันทนาการวิชาการ ตาดีกา
สัมพันธ ์

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

กอง
การศึกษา 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  จัดหาวัสด ุอุปกรณ์กีฬาใหก้ับ
เด็กและเยาวชนภายในเขต
เทศบาล 
 

กอง
การศกึษา 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการ 

กอง
การศกึษา 

 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนนุ 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

 

สนับสนุนส่ งเสริม ใน
การป้องกันและควบคุม
โรคในเขตเทศบาล 

 

ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่
มีคุณภาพ
และ
มาตรฐาน
อย่างเท่า
เทียม 

 

4 

 

8 12 16 ปีละ 4 โครงการ ส่งเสริมป้องกัน 
รักษา ควบคุมโรค 
ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 

 

โครงการควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 

โครงการฟื้นฟูความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมจัดการ
สุขาภิบาลที่พักในชุมชน 
โครงการพัฒนาคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน 
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักปลัด 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมี
คุณภาพที่ดี
และสังคมที่ดี 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ 
ด้าน 
โครงการสร้างสายใยรัก
ครอบครัว 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

กองสวัสดิ 
การสังคม 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุยุทธศาสตร์ที่ 
4  ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี
และอากาศ
ปลอดโปร่ง 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช

าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการให้ความรู้และส่งเสริม 
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเรียงหินและยาแนว 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักปลัด 

ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้
ในป้องกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู ่

เพื่อให้
ประชาชน
ตระหนัก 
และป้องกัน
ภัยธรรมชาติ
ที่จะเกิดขึ้น 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ เฝ้าระวังและ
ป้องกันทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั
ในส านักงาน 

 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักปลัด 

  1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนใน
ชุมชนมีจิตส านึก
ในการร่วมกัน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดลอ้ม 

ส านักปลัด 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุยุทธศาสตร์ที่ 
4  ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชนให้น่าอยู ่

เพื่อรองรับใน
การจัดท า
ระบบก าจัด
ขยะและสิ่งปฎิ
กูลที่เพิ่มขึ้น 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน
และเมือง 

โครงการก่อสร้างรั้วที่ทิ้งขยะ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้น
ในที่สาธารณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

เพื่อรองรับในการจัดท า
ระบบก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น 

 

มีสถานที่ทิ้ง
และก าจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลที่
มีประสิทธิภาพ 

1 2 3 4 ปีละ 1 
โครงการ 

จัดท าระบบ
ก าจัดขยะและ
สิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

 

โครงการจัดซ้ือที่ทิ้งขยะมูล
ฝอยของเทศบาล 

โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาภาคการ
ผลิต การค้า
ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
การท่องเท่ียว
และการกีฬาเพือ่
เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างสันติสุข
ในพื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ
เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

มีการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรมแก่
บุคคลในองค์กร 

โครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

โครงการจ้างวิทยากรบรรยาย
วิชาการและความรู้ด้านศาสนา 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 

  1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ พัฒนาปรับปรุง
จัดหารเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอด
จนถึงสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์
เครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการ 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 

  1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ พัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

โครงปรับปรุงอาคารสถานที่
เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงและเพิ่มอัตราก าลัง
บุคลากรให้สามารถบรกิารให้
ครบทุกระดับ 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 

  1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ปรับปรุงและ
สร้างระบบการ
ให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการเสริมสร้างและ
ปรับปรุงการบริหารงานเพื่อ
บริการประชาชนสู่
มาตรฐานสากล 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การเสริมสร้าง
จังหวัดให้เป็น
บ้านเมืองน่าอยู ่
บนฐานการ
พึ่งตนเองอย่าง 

มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

 เพื่อให้ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมเสนอ
แนวทาง
แก้ปัญหาใน
ท้องถิ่นและ
ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั
การเมืองการ
ปกครอง
ระบบ
ประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริมและสร้าง 

ทัศนคติที่ดีต่อ 

การปฏิบัติงาน 

เพื่อการบริการ 

ประชาชน 

 

โครงการประชุมชี้แจงผู้เสีย
ภาษ ี

โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 

โครงการอบรมศึกษาดูงาน
องค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 

จัดท าประชาคมให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการพิจารณา
และการบริหารท้องถิ่น 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ พัฒนาส่งเสริม 
ระบบการ 
ประชาสัมพันธ ์
การด าเนินงาน 
ขององค์กรเพื่อ 
รองรับประชาคม 
อาเซียน 

โครงการจัดท าวารสาร และ
รายงานกิจการเทศบาล 

ส่งเสริมสนับสนุนความรู้เรื่อง
ประชาคมอาเซียน 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุชุมน 

ส านักปลัด ทุกหน่วย 

งาน 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ แก่
ประชาชน 
เกี่ยวกบัการเมือง
การปกครอง
ระบบ
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการเมือง
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด  



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลต าบลมะรือโบตก 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างสันติสุข
ในพื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  

ด้านความมั่นคง
และเสริมสร้าง

สันติสุข 

 

 เพื่อเพิ่มศักยภาพการมี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยั
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที ่

ส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพ
การมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยให้
มากขึ้น 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ เสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสงบเรียบ 
ร้อยในท้องถิ่น 

โครงการจัดอบรมและทบทวน
ให้ความรู้ในการป้องกันสา
ธารณภัยตา่งๆ 

โครงการอบรม และจัดตั้ง 

ยุว อปพร. 

ส านักปลัด  

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนและ
เอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 

โครงการฝึกทบทวนการ
ป้องกันสาธารณภัยร่วมกับ
ประชาขนในเขตเทศบาล 

 

ส านักปลัด  

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการรักษาความสง
เรียบร้อยและปอ้งกัน
บรรเทาสาธารณภยัใน
พื้นที่ 

 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการ
ด าเนินการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย
มากขึ้น 

 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่น
มีขีดความสามรถ
และมีศักยภาพใน
การสนับสนุนงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดถึงการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

โครงการฝึกทบทวนพนกังาน
ดับเพลิง 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย ์
อปพร. 

โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกบังานป้องกันสาธารณ
ภัย 

โครงการในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในวันส าคัญ 

ส านักปลัด  

 เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน
ได้ฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างถูกตอ้ง 

ประชาชนและ
ผู้น าในชุมชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
พร้อมเพรียง
และเป็น
ระเบียบ 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ ส่งเสริมให้ผู้น า
ทางศาสนาเข้ามา
มีบทบาทและ
ศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความ
มั่นคง 

โครงการส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ฝึกอบรมร่วมในการปอ้งกันสา
ธารณภัยในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด  



 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

พ.ศ.2561-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
1. เป้าหมาย 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ  

2. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา 
3. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
4. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าและทางระบายน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ  
 

1. เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
 

2. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจร
ไปมา 
 

2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและติดตั้ง ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
 

3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างอย่างทั่วถึง 

4. เพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ าและทางระบายน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 

4. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ า
ท่วมขังและสามารถส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
 

5. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและน่าอยู่ 

3. แนวทางการพัฒนา 
๑. สร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน  ระบบระบายน้ า 



 ๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
 ๓. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่งถึง 
 ๔. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
 ๕. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. สร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

- จ านวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  วางท่อระบาย
น้ า รางระบายน้ า 

- จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง  บุกเบิก 
- จ านวนโครงการที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 

ต่อเติม 
 

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร - จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
3. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม

อย่างทั่งถึง 

 

- จ านวนรอ้ยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จ านวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะให้ใช้งาน 

 
4. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค 
บริโภค 
 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

 
5. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

- จ านวนสถานทีท่ี่ด าเนินการ 

 
 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
1. เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมการตลาด  การค้า  เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้าท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรอืสถานที่รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสินค้า 
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนและการตลาดสินค้าในท้องถิ่น 
5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้าท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อไป 
 

1. เพ่ือหาตลาดและสถานที่ในการซื้อขายผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือสถานที่รับซื้อผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 

2. เพ่ือเป็นที่รองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
ประชาชน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสินค้า 
 

3. เพ่ือพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การตลาดสินค้าในท้องถิ่น 
 

4. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพของผลิตภัณฑ์
และช่องทางการตลาดให้มากขึ้น 

5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ว
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

5. เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขตเทศบาล 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการตลาด  การค้า  และการท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๒. จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 ๔. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP  
 ๕. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 



 ๖. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการตลาด การค้า และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

- จ านวนตลาดและสถานที่ทีก่ระจายสินค้า 
 

 
2. จัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์

ในท้องถิ่น 
- จ านวนสถานที่ที่รองรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 

 
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 

- จ านวนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพ 

 

4. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การตลาดสินค้า  OTOP 
 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 

5. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 
 

- จ านวนชุมชนที่มไีด้พัฒนา 

- จ านวนสถานทีท่ีด่ าเนินการ 

6. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
 

- จ านวนแหล่ง/สถานทีท่ี่ด าเนินการ 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด 
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทั่วทั้ง
จังหวัด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
1. เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆและการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 2. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพ ในการสร้างงานแบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินชีวิต 
3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม
และฝึกทักษะอาชีพ ในการสร้างงานแบบยั่งยืน 
 

1. ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนขึ้น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

2. ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้อง 
 

3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 
 

3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริให้
ด าเนินการอย่างเรียบร้อย 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
 ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้าง

อาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ 

- จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- จ านวนครัวเรือนที่ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- จ านวนชุมชนที่ด าเนินการ 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

3. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองสวัสดิการสังคม 
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง
มั่นคง 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1. เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
3. เพ่ือรักษาและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
ประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่างทั่วถึง 

1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและ
เรียนรู้ด้านการศึกษาทั้งระบบใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 



 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

2. เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
 

2. เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนให้ดีขึ้น 

3. เพ่ือรักษาและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

3. เพ่ือรักษาและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 

4. ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในชุมชนให้คงอยู่
สืบไป 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชน และประชาชน 
 ๓. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 ๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 

- จ านวนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์
- จ านวนสถานศึกษาที่ต้องดูแล 

 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 

3. เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จ านวนแหล่ง/สถานที่ในการพัฒนา 

- จ านวนประชาชนได้รับการอบรม 



 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 

- จ านวนสถานที่ด าเนินการ 

 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล 
 

- จ านวนสถานที่ด าเนินการ 

- จ านวนแหล่ง/สถานที่ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา 
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขที่ยั่งยืน 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
1. เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 
 3. บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 4. รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

2. เพ่ือณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดและการบ าบัด ฟ้ืนฟูจิตใจใหห้่างไกลยาเสพติด 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 

4. สนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

2. เพ่ือณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดและการ
บ าบัด ฟื้นฟูจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
 

2. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม 
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสนาม
กีฬาและสวนนันทนาการได้ออกก าลังกาย 
 

3. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการท าให้
ประชาชนได้ออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพแข็งแรง 

4. สนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรคในเขต
เทศบาล 
 
 

4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม 

5. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. ประชาชนมีคุณภาพท่ีดีและสังคมที่ดี 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๒. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
 ๓. บ าบัด  ฟ้ืนฟู  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
 ๔. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา  และนันทนาการ 
 ๕. ส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  

- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
2. ป้องกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยา

เสพติด ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยา
เสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

3. บ าบัด ฟ้ืนฟู ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา   
    และนันทนาการ 
 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

- จ านวนการจัดการแข่งขัน 

- จ านวนการจัดหา อุปกรณ์ 
- จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

 
5. ส่งเสริมป้องกัน รักษา ควบคุมโรค  
    ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- สนับสนุนงาน อสม. 
- จ านวนกองทุนที่สนับสนุน 

 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่  
    ประชาคมอาเซียน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองสวัสดิการสังคม 
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง 
มั่นคง 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. เป้าหมาย 
 1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 



2. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้ในป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 
4. เพ่ือรองรับในการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่เพ่ิมข้ึน 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีจ ากัด 

2. ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้ในป้องกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ 
 

2. เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก และป้องกันภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 
 
 

3. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

4. เพ่ือรองรับในการจัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่เพ่ิมขึ้น 
 

4. มีสถานที่ทิ้งและก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

5. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

 
2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
มีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

 
5. จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

- จ านวนสถานที่ในการด าเนินการ 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง 

มั่นคง 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
1. เป้าหมาย 

1. สนับสนุนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในองค์กร 
 
 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่นและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 
 ๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 ๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
 ๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 
 ๗. ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร 

- จ านวนโครงการในการพัฒนาบุคลากร 
 

 
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ 

ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
 

- จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดหา 

 

3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 

- จ านวนสถานที่ท่ีด าเนินการ 

4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

-  

7. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

  

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด 
  
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง
มั่นคง 

 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

 
1. เป้าหมาย 
 1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2. เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ี 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
3. เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง

ถูกต้อง 
 



เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพ้ืนที่ 
 

1. ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยให้มากข้ึน 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสง
เรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 
 

2. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการด าเนินการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น 

3. เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง 
 

3. ประชาชนและผู้น าในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบ 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

๑. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ 
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและมีศักยภาพในการ 
สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 4. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการ
แก้ปัญหาความม่ันคง 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย 

 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 



 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

3. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถ
และมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน
ป้องกัน และบรรเทา     สาธารณภัย  
ตลอดจนถึงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

4. ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนาเข้ามามี
บทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 

 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัด 
 
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขที่ยั่งยืน 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  
 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 80 112,048,050   80 112,048,050   80 112,048,050    80 112,048,050    320 448,192,200    

รวม 80 112,048,050 80 112,048,050 80 112,048,050 80 112,048,050 320 448,192,200    

2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 22,000,000 3 22,000,000 3 22,000,000 3 22,000,000 12 88,000,000
   2.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 47,000 3 47,000 3 47,000 3 47,000 12 188,000
   2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 4 40,000
   2.4  แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

รวม 8 22,107,000 8 22,107,000 8 22,107,000 8 22,107,000 32 88,428,000

3.) ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
   3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000
   3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 240,000 3 240,000 3 240,000 3 240,000 12 960,000
   3.3  แผนงานการเกษตร 2 170,000 2 170,000 2 170,000 2 170,000 8 680,000

รวม 4 300,000 4 300,000 4 300,000 4 300,000 16 1,200,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

4.) ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 14 11,995,000 14 11,995,000 14 11,995,000 14 11,995,000 56 47,980,000
   4.2  แผนงานการศึกษา 22 8,679,305 22 8,679,305 22 8,679,305 22 8,679,305 88 34,717,220
   4.3  แผนงานสาธารณสุข 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 8 720,000
   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 140,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 8 560,000
   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 8 720,000
   4.6  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 7 940,000 7 940,000 7 940,000 7 940,000 28 3,760,000
และนันทนาการ

รวม 49 22,114,305 49 22,114,305 49 22,114,305 49 22,114,305 196 88,457,220

5.) ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 11 26,750,000 11 26,750,000 11 26,750,000 11 26,750,000 44 107,000,000
   5.2  แผนงานการศึกษา 2 180,000 2 180,000 2 180,000 2 180,000 8 720,000
   5.3  แผนงานสาธารณสุข 10 1,115,000 10 1,115,000 10 1,115,000 10 1,115,000 40 4,460,000
   5.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 220,000 3 220,000 3 220,000 3 220,000 12 880,000
   5.5  แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 20 1,880,000
และนันทนาการ
   5.6  แผนงานงบกลาง 4 8,816,800 4 9,282,800 4 9,752,400 4 9,752,400 16 37,604,400

รวม 35 37,551,800 35 38,017,800 35 38,487,400 35 38,487,400 140 152,544,400



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

6.) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
   6.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 3,350,000 3 3,350,000 3 3,350,000 3 3,350,000 12 13,400,000
   6.2  แผนงานสาธารณสุข 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 16 880,000
   6.3  แผนงานการเกษตร 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 600,000

รวม 9 3,720,000 9 3,720,000 9 3,720,000 9 3,720,000 36 14,880,000

7.) ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1  แผนงานเคหะและชุมชน 26 42,822,880 26 42,822,880 26 42,822,880 26 42,822,880 104 171,291,520
   7.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 2,928,560 12 2,928,560 12 2,928,560 12 2,928,560 48 11,714,240
   7.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 840,000 10 840,000 10 840,000 10 840,000 40 3,360,000

รวม 48 46,591,440 48 46,591,440 48 46,591,440 48 46,591,440 192 186,365,760

8.) ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข
   8.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 626,320 7 626,320 7 626,320 7 626,320 28 2,505,280

รวม 7 626,320 7 626,320 7 626,320 7 626,320 28 2,505,280
รวมท้ังส้ิน 240 245,058,915 240 245,524,915 240 245,994,515 240 245,994,515 960 982,572,860



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคม กว้าง 4.00 ม.ยาว 350.00 ม. 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(สายก าปงบารู) ให้มีคุณภาพ  ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.046' รับประโยชน์

E - 101 - 39.394'

2 โครงการบุกเบิกถนน (มัสยิดบูเก๊ะมูนิง เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง ๓.oo ม.ยาว ๑,๕ooม. 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ร้อยละของ เพ่ือร่นระยะทาง กองช่าง

 -พงดามา  ชุมชนบูเก๊ะมูนิง) ให้มีคุณภาพ วางท่อระบายน้ า คสล. ๒ จุด ครัวเรือนท่ีได้

ค่าพิกัด N - 06 - 20.019' รับประโยชน์

E - 101 - 39.449'

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 4.0o ม. 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

สายหลังเขา (ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ) ให้มีคุณภาพ ยาว 2,๐๐0 ม.  หนา 0.15 ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06' - 19.624' รับประโยชน์

E - 101' - 38.819'

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

4 โครงการบุกเบิกถนนบาเละฮิเล เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม กว้าง  ๓.oo  ม. ยาว ๒๑o ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ เพ่ือร่นระยะทาง กองช่าง

ชุมชนอาแว ครัวเรือนท่ีได้

ค่าพิกัด N - 06 - 20.70' รับประโยชน์

E - 101 - 39.425'

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมกว้าง 5.oo ม.ยาว 1,730.00 ม. 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(สายศิลา - บูเก๊ะมูนิง) ให้มีคุณภาพ เพ่ิมผิวแอสฟัลติกซ์ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.081' รับประโยชน์

E - 101 - 39.805'

6 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5.00 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ซอยบาเละกือแย  ชุมชนฮาปา) ยาว 990.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.321' รับประโยชน์

E - 101 - 38.731'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

7 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ชุมชนอาแว) ยาว 820.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 21.109' รับประโยชน์

E - 101 - 40.023'

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม กว้าง ๔.00 ม. ยาว 360.oo ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ซอย 3 ชุมชนกูแบบาเดาะ) ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.490' รับประโยชน์

E - 101 - 39.386'

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.oo ม. 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

( ไชยา ซอย 5  ชุมชนพงมาเนาะ) ให้มีคุณภาพ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.482' รับประโยชน์

E - 101 - 39.384'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมกว้าง 4.00ม. ยาว 1,700.00ม. 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ชุมชนอาแว -สามแยกพงมาเนาะ) ให้มีคุณภาพ หนา o.๑๕ ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ชุมชนอาแว เพ่ิมผิวแอสฟัลติกซ์ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 21.011'

E - 101 - 39.748'

11 โครงการบุกเบิกถนนดิน (เขาญ่ีปุ่น- เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 610.00 ม. 762,500 762,500 762,500 762,500 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

สามแยกกะแย) ชุมชนบูเกะมูนิง พร้อมวางท่อ คสล.  3 จุด ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.383' ขนาด  1 เมตร รับประโยชน์

E - 101 - 39.310'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 3.0o ม.ยาว 60 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ข้างกูโบร์ ชุมชนอาแว) ให้มีคุณภาพ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - ' รับประโยชน์

E - 101 - '

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 4.0o ม. ยาว 130 ม. 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ข้างตลาดมะรือโบตก) ให้มีคุณภาพ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.217' รับประโยชน์

E - 101 - 38.267'

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคม เพ่ิมผิวแอสฟัลติกซ์ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(สายฮาปา - บูเก๊ะมูนิง) ให้มีคุณภาพ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.081' รับประโยชน์

E - 101 - 39.805'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 275 ม. 765,250 765,250 765,250 765,250 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ไชยา ซอย 6 หน้าบ้านฮาแวเตะ) ให้มีคุณภาพ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ชุมชนกูแบบาเดาะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06' -21.078'

E - 101' -39.869'

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 4.0o ม.ยาว 95.oo ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(หลังบ้านแบยิ) ชุมชนบาโงระนะ ให้มีคุณภาพ พร้อมวางท่อ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.593' รับประโยชน์

E - 101 - 39.661'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

17 โครงการกอ่สร้างถนนทางเท้า คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 1.0o ม.ยาว 150.oo ม. 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(หน้าบ้านซะห์) ชุมชนบลูกา ให้มีคุณภาพ หนา 0.15  ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 19.898' รับประโยชน์

E - 101 - 39.221'

18 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติกรื เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง4.0o ม.ยาว400.00 ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(สายสลามัต) ชุมชนตลาดมะรือโบตก ให้มีคุณภาพ หนา 0.04  ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.077' รับประโยชน์

E - 101 - 38.267'

19 โครงการกอ่สร้างถนนทางเท้า คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 1.0o ม.ยาว 50.oo ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ข้างบ้านประธานชุมชน)ชุมชนบูเก๊ะปือเราะ ให้มีคุณภาพ หนา 0.15  ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 19.637' รับประโยชน์

E - 101 - 38.609'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

20 โครงการซ่อม, สร้างถนน คสล. เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมขนาดกว้าง 5.0o ม.ยาว620.oo ม.2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(สายสุเหร่า) ชุมชนสุเหร่า ให้มีคุณภาพ หนา 0.04  ม. ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 19.967' รับประโยชน์

E - 101 - 38.062'

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายเขาญ่ีปุ่น) ชุมชนฮาปา ยาว 140.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.257' รับประโยชน์

E - 101 - 38.089'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๕o ม. ยาว ๖๗๘ ม. 2,373,000 2,373,000 2,373,000 2,373,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายพงดามา ชุมชนศิลา) ลึก  o.๕o  ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 20.081' รับประโยชน์

E - 101 - 39.805'

23 โครงการขุดลอกขยะอุดตันภายใน เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๖o ม. ยาว ๔๕o ม. 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

รางระบายน้ า คสล. (ชุมชนบลูกา) ลึก  o.๖o  ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 19.893' รับประโยชน์

E - 101 -38.344'

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๗o ม. ลึก o.๘o ม. 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะปือเร๊าะ) ยาว ๒oo ม. พร้อมฝาตะแกรง ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 19.593' เหล็ก รับประโยชน์

E - 101 - 38.196'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๖o ม. ยาว ๔๕o ม. 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายสามแยกกูแบบาเดาะ - ลึก  o.๖o  ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

สามแยกไชยา) รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.848'

E - 101 - 38.196'

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๓o ม. ลึก o.๒o ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(หน้าบ้านปะดอไม) ชุมชนบลูกา ยาว 50  ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 19.892' รับประโยชน์

E - 101 - 38.350'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

27 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง ๑.๕o ม. ลึก ๑.๕o ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ เพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขัง กองช่าง

(ชุมชนตลาดมะรือโบ) ยาว ๑๒.oo ม.  ๒ ช่อง ครัวเรือนท่ีได้

ค่าพิกัด N - 06 - 20.125' รับประโยชน์

E - 101 - 39.663'

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๘oม.ลึกเฉล่ีย o.๘oม.1,955,000 1,955,000 1,955,000 1,955,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนศิลา) ยาว ๓๕o.oo ม. พร้อมฝาตะแกรง ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 19.970' เหล็ก  ทุกๆ ๑o.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 39.997'

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 1.00 ม. 978,000 978,000 978,000 978,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนฮาปา) ยาว 163.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.170' พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รับประโยชน์

E - 101 - 38.790'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะมูนิง) ยาว 24.000 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.058' (แบบรางเปิด) รับประโยชน์

E - 101 - 39.182'

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง ๒.๒o ม. ลึก ๑.๑o ม. 580,000 580,000 580,000 580,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายอาแวฮีแล ชุมชนอาแว) ยาว ๑๑๒.oo  ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N -06' -20.961' รับประโยชน์

E - 101' - 39.208'

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง o.๕o ม. ลึก o.๗o ม. 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนฮาปา) ยาว๑๗๔ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.070' รับประโยชน์

E - 101 - 38.799'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน กว้าง 0.70 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(บ้านเปาะจิมิง) ชุมชนสุเหร่า ยาว 96.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.038' รับประโยชน์

E - 101 - 38.037'

34 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.90ม.ลึก 0.80ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สามแยกก าปงปาเร๊ะ-บูเกะปือเราะ) ยาว 250.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ชุมชนก าปงปาเร๊ะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.494'

E - 101 - 39.375'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

35 โครงการต่อเติมรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.70 ม.ลึก 0.90ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(หน้าบ้านเซ็ง) ชุมชนก าปงปาเร๊ะ ยาว 200.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.961' พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รับประโยชน์

E - 101 - 39.215'

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.70ม. ลึก 0.70ม. 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ซอยบือแนสะเตีย) ชุมชนพงมาเนาะ ยาว 250.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.85' รับประโยชน์

E - 101 - 40.315'

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.00 ม. 4,383,000 4,383,000 4,383,000 4,383,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ชุมชนตลาดมะรือโบตก) ยาว 974.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.095' แบบรางเปิด รับประโยชน์

E - 101 - 38.372'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

38 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ยาว 50.oo ม. พร้อมวางท่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

วางท่อ คสล. (หน้าบาลาเซาะห์) คสล. ขนาด 1.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ชุมชนพงมาเนาะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.868'

E - 101 - 39.713'

39 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.20 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

วางท่อระบายน้ า คสล. (ใกล้ร้าน ยาว 150.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ก่อสร้าง-โรงเรียน)ชุมชนตลาดมะรือโบตก วางท่อ จ านวน 28 ท่อน รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.233'

E - 101 - 38.202'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.20 ม.ลึก 1.20 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

แบบรางเปิด (ข้างร้านวัสดุก่อสร้าง) ยาว 50.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ชุมชนตลาดมะรือโบตก รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.231'

E - 101 - 38.216'

41 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.20 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

วางท่อ คสล. (ชุมชนบาโงระนะ) ยาว 550 ม. ท่อขนาด 0.80 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.451' รับประโยชน์

E - 101 - 39.381'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.90 ม. ลึก 1.00 ม. 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สามแยกศิลา-สุดเขต) ชุมชนศิลา ยาว 420.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.083' รับประโยชน์

E - 101 - 39.809'

43 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 3.00ม.ลึก 2.00ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(หน้าฝายน้ าล้น) ชุมชนบาโงระนะ ยาว 300.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.756' รับประโยชน์

E - 101 - 39.635'

44 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดลึก 0.80 ม.ยาว 300 ม. 475,000 475,000 475,000 475,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สามแยกบาเละฮีเล) ชุมชนอาแว ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.933' รับประโยชน์

E - 101 - 39.087'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.70 ม.ลึก 0.70 ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สามแยกร้านน้ า) ชุมชนสุเหร่า ยาว 90.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 19.935' รับประโยชน์

E - 101 - 38.059'

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 130 ม. 975,000 975,000 975,000 975,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(ซอยกูโบร์โต๊ะสลาฆอ) ชุมชนศิลา หนา 0.15 เมตร ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.046' รับประโยชน์

E - 101 - 39.940'

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.90ม.ลึก 0.80ม. 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายบลูกา-บราเอ็ง)  ชุมชนบลูกา ยาว 70.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ค่าพิกัด N - 06 - 20.494' รับประโยชน์

E - 101 - 39.375'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน กว้าง 0.70 ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม. 2,556,000 2,556,000 2,556,000 2,556,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียจาก กองช่าง

(สายบูเก๊ะปือเร๊าะ) ยาว 426.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ บ้านเรือน

ชุมชนบูเกะปือเร๊าะ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รับประโยชน์

ค่าพิกัด N -

E - 

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าภายในศูนย์ ขนาดกว้าง 0.60ม.ยาว 120ม. 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละของ เพ่ือรองรับน้ าเสียและน้ ากองช่าง

(ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เด็กเล็ก ลึก 0.70 ม. ครัวเรือนท่ีได้ ต่างๆ จากศูนย์เด็กเล็ก

ชุมชนพงมาเนาะ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รับประโยชน์

50 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนใน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมถนนจ านวนท่ีปรับปรุงและซ่อมแซม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย กองช่าง

เขตเทศบาลและรางระบายน้ า คูและรางระบายน้ า คสล. ในเขตเทสบาล ครัวเรือนท่ีได้

คสล. ท่ีช ารุดหรือเสียหาย รับประโยชน์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละของ เพ่ือระบายน้ าให้เร็วข้ึน กองช่าง

พร้อมทางเท้า (สายไชยา) ยาว 1,050.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้

ชุมชนพงมาเนาะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N -06 - 21.244'

E -101 - 39.829'

52 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพ่ือระบายน้ าได้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. 135,000 135,000 135,000 135,000 ร้อยละของ เพ่ือระบายน้ าให้เร็วข้ึน กองช่าง

วางท่อ คสล. (หน้าสุเหร่า) ยาว 50.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้

ชุมชนกูแบบาเดาะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 -19.893'

E - 101 - 39.334'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

53 โครงการขยายผิวจราจร คสล.๒ เพ่ือขยายเส้นทางจราจร ข้างละ ๒.oo ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

(สายไชยา)  ยาว ๑,๕oo.00  ม. ครัวเรือนท่ีได้ สะดวก

ชุมชนกูแบบาเดาะ หนา  o.๑๕  ม. รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.848'

E - 101 - 40.078'

54 โครงการติดต้ังไฟแสงจันทร์เสาสูง เพ่ือให้แสงสว่างครอบคลุม ภายในเขตเทศบาล 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละของ ท าให้เกิดความปลอดภัยกองช่าง

โดยรอบ ครัวเรือนท่ีได้ ในชีวิตและทรัพย์สิน

รับประโยชน์

55 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้เกิดแสงสว่างและ ภายในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ท าให้เกิดความปลอดภัยกองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ  ความปลอดภัย ครัวเรือนท่ีได้ ในชีวิตและทรัพย์สิน

รับประโยชน์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

56 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๖.oo ม. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนสุเหร่า)   สูง ๒.๕o ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.104' รับประโยชน์

E - 101 - 37.777'

57 โครงการขุดลอกล าคลอง เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๔.oo ม. 600,000    600,000    600,000    600,000    ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(สะพานบาโงระนะ)  ลึก ๒.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.750' ยาว  ๑,ooo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 39.626'

58 โครงการซ่อมแซมคันดิน เพ่ือป้องกันน้ าเซาะตล่ิง ความยาว  ๕o.oo  ม. 100,000    100,000    100,000    100,000    ร้อยละของ สามารถท าการเกษตรได้กองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนบาโงระนะ) ครัวเรือนท่ีได้

ค่าพิกัด N - รับประโยชน์

E - 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

59 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง 5.oo ม. 1,393,000 1,393,000 1,393,000 1,393,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(เป๊าะวาเง๊าะ) ชุมชนอาแว  ลึก ๒.5o ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.52' - 69" ยาว  2,5oo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 39' - 15.76" พร้อมทางเดิน

60 โครงการขุดลอกคลองมะรือโบตก เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง 5.oo ม. 420,300 420,300 420,300 420,300 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนตลาดมะรือโบตก)  ลึก ๒.0o ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.021' ยาว  9oo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 38.439' พร้อมทางเดิน

61 โครงการขุดลอกคลองไอร์ฮาปา เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง 5.oo ม. 2,108,000 2,108,000 2,108,000 2,108,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ลึก ๒.5o ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 19.614' ยาว  4,7oo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 -38.189' พร้อมทางเดิน



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

62 โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้อุปโภคและ 1 แห่ง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละของ มีน้ าท่ีมีคุณภาพใช้ กองช่าง

(ชุมชนอาแว) บริโภค ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.812' รับประโยชน์

E - 101 - 39.125'

63 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง o.๔o ม. 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะปือเร๊าะ)  ลึก o.๖o ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 19.653' ยาว ๑,ooo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 38.112'

64 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า คสล. เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง ๑.๕o ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะมูนิง,ชุมชนก าปงปาเร๊ะ)  ลึก ๑.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.033' ยาว  ๔oo.oo ม. รับประโยชน์

E - 101 - 39.024'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

65 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ขนาดกว้าง ๖.oo ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะปือเร๊าะ) สันฝายสูง ๑.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 19.648' ผนังข้างสูง ๒.๕o ม. รับประโยชน์

E - 101 - 38.110'

66 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน้ าใช้อุปโภคและ 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ มีน้ าท่ีมีคุณภาพใช้ กองช่าง

ค่าพิกัด N - 06 - 20.508' บริโภค ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

E - 101 - 39.403' รับประโยชน์

67 โครงการก่อสร้างกันตล่ิง คสล. เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(สะพานหน้าบ้าน สท.นิอาแซ) ยาว 50.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ชุมชนบูเกะมูนิง รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.041'

E - 101 - 39.062'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

68 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนบาโงระนะ)  ยาว 104.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.436' รับประโยชน์

E - 101 - 39.687'

69 โครงการก่อสร้างกันตล่ิง คสล. เพ่ือหาแหล่งเก็บน้ า ความสูง 2.50 ม. 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(คลองไอร์ฮาปา ชุมชนฮาปา)  ยาว 300.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.029' รับประโยชน์

E - 101 - 38.814'

70 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม งาน เพ่ือเป็นปรับปรุง ซ่อมแซม จ านวนท่ีปรับปรุง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกองช่าง

แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค งานแหล่งน้ าอุปโภค และซ่อมแซม ครัวเรือนท่ีได้

บริโภคท่ีช ารุดหรือเสียหาย ในเขตเทสบาล รับประโยชน์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

71 โครงการงานเรียงหิน เพ่ือป้องกันน้ าเซาะตล่ิง ขนาดกว้าง 3.0o ม. 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ เพ่ือลดการกัดเซาะตล่ิง กองช่าง

(ชุมชนบูเกะปือเร๊าะ)  ยาว 200.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้

ค่าพิกัด N - 06 - 19.618' รับประโยชน์

E - 101 - 38.186'

72 โครงการก่อสร้างประปาพร้อม เพ่ือให้มีน้ าใช้อุปโภคและ 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ มีน้ าท่ีมีคุณภาพใช้ กองช่าง

ระบบประปา ในเขตเทศบาล บริโภค ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

รับประโยชน์

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือขยายเส้นทางคมนาคมกว้าง4.oo ม. ยาว1,120.00 ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ สามารถล าเลียงสินค้าได้กองช่าง

(ซอยบือแนสะเตีย) ชุมชนพงมาเนาะ ให้มีคุณภาพ เพ่ิมผิวแอสฟัลติกซ์ ครัวเรือนท่ีได้ คล่องและคมนาคมสะดวก

ค่าพิกัด N - 06 - 20.081' รับประโยชน์

E - 101 - 39.805'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

74 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า เพ่ือความสวยงาม บ่งบอก ๒  แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ ท้องถ่ินสวยงามและเป็น กองช่าง

เขตเทศบาล ถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ประชาชนท่ีได้ ระเบียบ

เขตรือเสาะ - มะรือโบตก รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.417'

E - 101 - 37.920'

เขตมะรือโบตก - จอเบาะ

ค่าพิกัด N - 06 - 21.318'

E - 101 - 39.851'

75 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและใช้ ขนาดกว้าง 5.oo ม. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

(ชุมชนบูเก๊ะมูนิง) ในด้านเกษตรกรรม  ลึก 3.0o ม. ยาว 1,5oo.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.041' โดยประมาณ รับประโยชน์

E - 101 - 39.060'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

76 โครงการขุดคูระบายน้ าพร้อมวาง เพ่ือระบายน้ าให้เร็วข้ึน ขนาดกว้าง 1.5o ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ มีคูระบายน้ าท่ีมีประสิทธิกองช่าง

ท่อ คสล.(สายเลียบทางหลวงจังหวัด)  ลึก 1.5o ม. ยาว 1,3oo.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ ภาพ

ชุมชนฮาปา ยาว  2,5oo.oo ม. รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.058' พร้อมทางเดิน

E - 101 - 39.803'

N - 06 - 20.456'

E - 101 - 39.387'

77 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมและใช้ ขนาดกว้าง 3.oo ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรและกองช่าง

ฝายน้ าล้น (ชุมชนบาโงระนะ) ในด้านเกษตรกรรม  ลึก 2.0o ม. ยาว 3oo.oo ม. ครัวเรือนท่ีได้ อุปโภค-บริโภค

ค่าพิกัด N - 06 - 20.756' รับประโยชน์

E - 101 - 39.635'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

78 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก เพ่ือเพ่ิมเส้นทางคมนาคม ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ร้อยละของ เพ่ือร่นระยะทางและการกองช่าง

(เลียบทางรถไฟ) ชุมชนตลาด ยาว 500.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไปมาสะดวก

มะรือโบตก รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.157'

E - 101 - 38.411'

79 โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนบุกเบิก เพ่ือขยายเส้นทางจราจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ เพ่ือร่นระยะทางและการกองช่าง

(สายทางโค้งเข้าหลังโรงเรียน) ภายในชุมชน ยาว 500.00 ม. ครัวเรือนท่ีได้ สัญจรไปมาสะดวก

ชุมชนบาโงระนะ รับประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.511'

E - 101 - 39.303'

รวม 79  โครงการ  -  - 111,648,050 111,648,050 111,648,050 111,648,050  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีฝึก จ านวน 1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองช่าง

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรมและมีศูนย์จ าหน่าย ประชาชนท่ี

ผลิตภัณฑ์ ได้ประโยชน์

2 โครงการจัดจ้างท าแบบ(MODEL) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัด ในพ้ืนท่ีของเทศบาล 1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000 ประชาชนท่ี การใช้ประโยชน์ของ กองช่าง

สัดสวนของพ้ืนท่ีให้เหมาะสม ได้ประโยชน์ พ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า

3 โครงการจัดท าสวนสาธารณะ เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม พ้ืนท่ี  ๑๖  ไร่ 18,000,000   18,000,000  18,000,000  18,000,000 ประชาชนท่ี เป็นแหล่งพักผ่อนและ กองช่าง

ตามแบบเทศบาล ได้ประโยชน์ อออกก าลังกาย

รวม 3  โครงการ  -  - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดนิทรรศการสินค้า เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าใน สินค้าในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ สร้างรายได้และลดราย กองสวัสดิการ

พ้ืนเมือง(OTOP) พ้ืนท่ี ประชาชนท่ี จ่าย สังคม

ได้ประโยชน์

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.4 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์พืช 1. เพ่ือส่งเสริมการใช้พืช อสม./ประชาชน 50,000   50,000    50,000  50,000  ร้อยละการใช้ 1. ประชาชนมีความรู้ใน กองสาธารณสุข

สมุนไพรกลุ่มอาสาสมัคร สมุนไพรในท้องถ่ินให้ชุมชน ผลิตภัณฑ์ พืชสมุนไพร และสิงแวดล้อม

สาธารณสุขเทศบาลต าบล 2. เพ่ือส่งเสริมลดภาวะการใช้ พืชสมุนไพร่ 2. ชุมชนมีการใช้พืช

มะรือโบตก สารเคมีในชุมชนให้ลดลง สมุนไพร

รวม 1  โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างรายได้และประสบการณ์ นักเรียน นักศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนของ ช่วยแบ่งเบาแก่ผู้ปกครอง ส านักปลัด

ท างานช่วงปิดเทอม ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม

รวม 1 โครงการ  -  - 60,000 60,000 60,000 60,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
     3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ กลุ่มอาชีพ หรือผู้สนใจ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนของ ประชาชนมีงาน มีอาชีพ กองสวัสดิการ

ประชาชน ประชาชน ในเขตเทศบาล กิจกรรม และมีรายได้เพ่ิมข้ึน สังคม

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คณะกรรมการกลุ่ม 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนของ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพมี กองสวัสดิการ
คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ อาชีพในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ประสิทธิภาพมากข้ึน สังคม

3 โครงการอบรมอาชีพให้กับ เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับ ผู้ด้อยโอกาส 30,000  30,000  30,000    30,000    จ านวนของ ผู้ด้อยโอกาสมีงาน มีอาชีพ กองสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม และมีรายได้เพ่ิมข้ึน สังคม

รวม 3  โครงการ  -  - 240,000 240,000 240,000 240,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
   3.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท านา เพ่ือให้ประชาชนลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ เพ่ือให้ประชาชนลดรายจ่าย กองสวัสดิการ

ครอบครัว การท านาในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ให้กับครอบครัว สังคม

2 โครงการส่งเสริมการน าหลัก เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจ สตรีภายในเขตเทศบาล 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ องค์กรสตรีด าเนินชีวิต กองสวัสดิการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 คน จ านวนผู้เข้าร่วม ตามหลักปร ชญาเศรษฐกิจ สังคม

ในการด าเนินชีวิตและประกอบ พอเพียง

อาชีพ

รวม 2  โครงการ  -  - 170,000 170,000 170,000 170,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการจัดการ 1 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็ก เรียนการสอน รับประโยชน์ ท่ีได้มาตรฐาน

2 โครงการจัดท าเหล็กดักประตู - เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของ 1  แห่ง 50000 50000 50000 50000 จ านวน ท าให้ทรัพย์สินของ กองช่าง

หน้าต่างอาคารศูนย์เด็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีก่อสร้าง ศูนย์เด็กฯ ปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ เพ่ือเป็นสถานท่ีจอดรถส าหรับครู 1  แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีสถานท่ีจอดรถ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ท่ีมาติดต่อราชการ รับประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กน้ า เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าใช้ 1 จุด 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้ท่ีได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ าท่ีมี กองช่าง

ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร อุปโภค บริโภค รับประโยชน์ คุณภาพใช้อุปโภคบริโภค

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีสภาพ 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ท่ีได้ ท าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองช่าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แวดล้อมท่ีดี รับประโยชน์ ความน่าอยู่และปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการปรับปรุงศาลากีรออาตี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับ ขนาด 4.00 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีความปลอดภัยและ กองช่าง

(หน้าศูนย์เรียนรู้) ชุมชนอาแว สภาพแวดล้อม ยาว 6.40 ม. รับประโยชน์ และน่าอยู่ข้ึน

สูง 2.40  ม.

7 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานด้าน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ธุรการและการจัดประชุม รับประโยชน์ ท่ีได้มาตรฐาน

8 โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาบริเวณ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการจัด 1 แห่ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนผู้ท่ีได้ สถานท่ีจัดการเรียนการ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมนันทนาการ รับประโยชน์ สอนมีประสิทธิภาพ

9 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีเรียนคัมภีร์ 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีสถานท่ีเรียนและสอน กองช่าง

คัมภีร์อัลกุรอานประจ าชุมชน อัลกุรอานของเด็กและเยาวชน รับประโยชน์ อัลกุรอาน

10 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับการเรียน 1  แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้ท่ีได้ มีสถานท่ีเรียน กองการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน การสอนคัมภีร์อัลกุรอาน รับประโยชน์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

11 โครงการก่อสร้างป้อมยาม เพ่ือใช้เป็นอาคารป้องกันเหตุร้าย กว้าง 3*3 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนอาคาร สามารถป้องกันเหตุร้าย กองช่าง

ต่างๆ ท่ีก่อสร้าง ต่างๆ ได้

12 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางของ เพ่ือใช้บอกเส้นทางมายังศูนย์เด็ก 4 จุด 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนป้าย ผู้มาติดต่อมีความสะดวก กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีก่อสร้าง

13 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินบริเวณ เพ่ือใช้เป็นทางเดินระหว่างอาคาร 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนซุ้ม ทางเดินระหว่างอาคารเรียน กองช่าง

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่างๆ ภายในศูนย์เด็กฯ ท่ีก่อสร้าง ต่างๆ มีความสะดวก

14 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริม เพ่ือแสดงขอบเขตท่ีชัดเจน สูง 1.50 ม. 280,000  280,000    280,000    280,000    จ านวน มีร้ัวท่ีแข็งแรงและปลอดภัย กองช่าง

เหล็ก โรงเรียนตาดีกา (ชุมชนฮาปา) ยาว 80 ม. ท่ีก่อสร้าง

รวม 14  โครงการ  -  - 11,995,000 11,995,000 11,995,000 11,995,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้ เพ่ือส่งเสริมด้านโภชนาการของ โรเงเรียน 4 แห่ง 2,247,555 2,247,555 2,247,555 2,247,555 ร้อยละของ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

กับโรงเรียนในเขตเทศบาล เด็กนักเรียน จ านวนเด็ก เติบโตเหมาะสมกับวัย

2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้ เพ่ือส่งเสริมด้านโภชนาการของ เด็กนักเรียนของ 165,750 165,750 165,750 165,750 ร้อยละของ เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก เติบโตเหมาะสมกับวัย

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการ เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการ เด็กนักเรียนของ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนส่ือท่ี การเรียนการสอนมี กองการศึกษา

เรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนา สอนของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหา ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

เด็กเล็กของเทศบาล

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ศูนย์เรียนรู้ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนท่ี สามารถจัดการเรียนการ กองการศึกษา

การสอนให้ศูนย์เรียนรู้คัมภัร์อัลกุรอาน จัดการการสอนของศูนย์ฯ ในเขตเทศบาล จัดหา สอนอย่างมีประสิทธิภาพ

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการ เพ่ือให้โรงเรียนมีส่ือการ โรงเรียนตาดีกาใน 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนท่ี เด็กนักเรียนมีส่ือท่ีเพียง กองการศึกษา

สอนให้โรงเรียนตาดีกาประจ ามัสยิด เรียนการสอนท่ีดี เขตเทศบาล จัดหา พอและมีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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6 โครงการเปิดโลกทัศน์ทางการ เพ่ือเด็ก ครูได้เรียนรู้จาก เด็กนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ท าให้เด็กนักเรียนมีความกองการศึกษา

ศึกษาแก่เด็กนักเรียน แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าร่วม รู้เพ่ิมข้ึน

7 โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา เด็กนักเรียนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ท าให้เด็กนักเรียนพัฒนา กองการศึกษา

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทางการศึกษาให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าร่วม การเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้ผู้ดูแลเด็ก ครูและบุคลากรทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้ ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง ศพด.ทต.

ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา ฝึกอบรม การศึกษามีความรู้เพ่ิมข้ึน มะรือโบตก

9 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาและ บ้านเด็กนักเรียนใน 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน ทราบถึงสภาพความเป็น ศพด.ทต.

การเป็นอยู่ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเด็ก อยู่ของเด็ก มะรือโบตก

10 โครงการฝึกอบรมหลักกการ เพ่ิมความรุ้หลักโภชนาการ ผู้ประกอบอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละผู้ มีความรู้หลักโภชนาการ กองการศึกษา

โภชนาการส าหรับเด็ก ผู้ประกอบอาหารและครู และครู ฝึกอบรม ส าหรับเด็ก
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11 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือครูและบุคลากรทาง ครูและบุคลากรทาง 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละผู้ มีประสบการณ์ในการจัดกองการศึกษา

เพ่ือการบริหารด้านการศึกษา การศึกษามีประสบการณ์ การศึกษา ฝึกอบรม การศึกษามีคุณภาพ

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพใน ครูและบุคลากรทาง 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละผู้ มีความรุ้การบริหารจัดการกองการศึกษา

ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้ครูและบุคลากรฯ การศึกษา ฝึกอบรม ศูนย์ฯ ให้มีคุณภาพ

13 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือให้ครูมีคุณธรรมและ ครู ศพด. 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมกองการศึกษา

จริยธรรมและจรรยาบรรณครู จริยธรรมในการสอน ฝึกอบรม เพ่ิมข้ึน

14 โครงการวันแม่แห่งชาติ เด็กทุกคนได้ตระหนักถึงพระคุณผู้ปกครองและนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็กทุกคนได้ตระหนักถึง ศพด.ทต.

ของแม่บังเกิดเกล้า ผู้เข้าร่วม พระคุณของแม่บังเกิดเกล้า มะรือโบตก

15 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เป็นการอนุรักษ์ไว้ ซ่ึงเป็น ครูและนักเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ เด็กทุกคนได้ตระหนักถึง ศพด.ทต.

วันส าคัญของชาติ ผู้เข้าร่วม วันส าคัญของชาติ มะรือโบตก
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16 โครงการอาหารกลางวันให้กับ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน เด็กนักเรียนของ 391,000 391,000 391,000 391,000 ร้อยละของ เด็กเล็กมีพัฒนาการ ศพด.ทต.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โภชนาการของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน เติบโตเหมาะสมกับวัย มะรือโบตก

17 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ เพ่ือให้ความรู้หลักการเล้ียง ครูและผู้ปกครอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละผู้ ผดด. และผู้ปกครองมี ศพด.ทต.

เด็กปฐมวัย เข้าอบรม ความรู้เพ่ิมข้ึน มะรือโบตก

18 โครงการฝึกอบรมหลักกการ เพ่ือให้ความรุ้หลักโภชนาการกับ ผู้ประกอบอาหาร 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละผู้ ท าให้มีความรู้หลักการ ศพด.ทต.

โภชนาการส าหรับเด็ก ผู้ประกอบอาหารและครู และครู เข้าอบรม โภชนาการส าหรับเด็ก มะรือโบตก

19 โครงการแข่งขันทักาะวิชาการของ เพ่ือฝึกทักษะด้านการเรียนการ นักเรียน ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ นักเรียนมีทักษะครบทุก ศพด.ทต.

นักเรียน ศพด. สอนด้านต่างๆ เด็กนักเรียน ด้าน มะรือโบตก

20 โครงการค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการ อุปกรณ์การเรียนการ 126,000   126,000    126,000   126,000   จ านวน เด็กนักเรียนมีส่ือการเรียน ศพด.ทต.

รายหัวเด็กนักเรียนศูนย์เด็กฯ สอนของศูนย์เด็กเล็ก สอนครบท้ัง 5 ด้าน อุปกรณ์ท่ีได้ การสอนท่ีมีคุณภาพ มะรือโบตก

จัดซ้ือ
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21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ นักเรียนในโรงเรียน 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับความรู้ กองการศึกษา

จัดการบริหารการศึกษา จัดการบริหารการศึกษา ของนักเรียน ได้รับการพัฒนา

- ค่าจัดการเรียนการสอน 

- ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

              ฯลฯ

รวม 21 โครงการ  -  - 4,375,305 4,375,305 4,375,305 4,375,305  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ปรับ เด็ก-เยาวชน 150,000 150,000  150,000   150,000  ร้อยละ 95 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ กองสาธารณสุขฯ

ส่งเสริมสุขภาพ เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดภาวะ 120 คน ของผู้เข้าร่วม ความรู้

การเกิดโรค

2 โครงการพัฒนามัสยิดสร้างเสริม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ อีหม่าม-คอตีบ-บิหล่าน 30,000   30,000    30,000     30,000    ร้อยละ 95 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพ ประชาชนผ่านผู้น าด้านศาสนา ทุกมัสยิด  30  คน ของผู้เข้าร่วม ผ่านผู้น าศาสนา

ในพ้ืนท่ี

รวม 2  โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ครอบครัว ชุมชนและสังคม กองสวัสดิการ

และสังคมดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน สังคม

2 โครงการอบรมและทัศนะศึกษา เพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศน์ให้กับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ เพ่ิมความรู้และวิสัยทัศน์ กองสวัสดิการ

ดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม สังคม

รวม 2  โครงการ  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วม ได้เรียนรู้หลักของ

ประชาชน ในเขตเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน

2 โครงการเสริมสร้างครอบครัว เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการ เยาวชนและประชาชน 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนของ ท าให้ครอบครัวมีความ กองสวัสดิการ

เข้มแข็ง สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง ในเขตเทศบาล ผู้เข้าอบรม อบอุ่นและเข้มแข็ง สังคม

รวม 2  โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดนิทรรศการสินค้า เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าใน สินค้าในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ สร้างรายได้และลดราย กองสวัสดิการ

พ้ืนเมือง(OTOP) พ้ืนท่ี ประชาชนท่ี จ่าย สังคม

ได้ประโยชน์

รวม 1  โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายในชุมชน 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

อเนกประสงค์ ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

2 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือเป็นสนามออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองการศึกษา

สนามกีฬาประจ าชุมชน จัดหา ออกก าลังกาย

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย 1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนท่ี สถานท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง

และเล่นกีฬาของประชาชน ได้ประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

(ชุมชนกูแบบาเดาะ) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ค่าพิกัด N - 06 - 21.106'

E - 101 - 39.932'

7 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

(หลังโรงเรียนตาดีกา) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ชุมชนฮาปา

ค่าพิกัด N - 06 - 20.097'

E - 101 - 38.817'

8 โครงการถมดินและปรับระดับ เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี ส่งเสริมการออกก าลัง กองช่าง

ดิน (ชุมชนบูเกะมูนิง) ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ประโยชน์ กายและใช้ประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.062'

E - 101 - 39.342'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

พร้อมร้ัวรอบ (สนามกลาง) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ชุมชนฮาปา

ค่าพิกัด N - 06 - 20.-342'

E - 101 - 39.168'

10 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองการศึกษา

สวนสาธารณะ จัดหา ออกก าลังกาย

11 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

ชุมชนบูเก๊ะมูนิง เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ค่าพิกัด N - 06 - 20.-019'

E - 101 - 39.432'

รวม 10  โครงการ  -  - 27,650,000 27,650,000 27,650,000 27,650,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละเด็ก เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

และเยาวชน ท่ีเข้าร่วม ความสามารถเพ่ิมข้ึน

2 โครงการเข้าค่ายภาคฤดูร้อนให้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ เด็กได้ใข้เวลาว่างให้เกิด กองการศึกษา

กับเด็กและเยาวชน (Youth ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้ท่ีเข้าร่วม ประโยชน์ในช่วงปิดเทอม

Summer Camp)

รวม 2 โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. อสม. เทศบาล 250,000    250,000   250,000  250,000  ร้อยละ 95 สามารถจัดการสุขภาพให้ กองสาธารณสุขฯ

อสม. นักจัดการสุขภาพเชิงรุก ให้เป็นนักจัดการสุขภาพ ได้เข้าอบรม ประชาชนละแวกท่ีตนอยู่

2 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพและผู้ติด 105,000    105,000   105,000  105,000  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการบ าบัดสามารถ กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติด ได้รับบ าบัด และเลิกจากส่ิงเสพติดได้

3 โครงการบูรณาการงานคุ้มครอง เพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง เฝ้าระวัง ในเขตเทศบาล 120,000    120,000   120,000  120,000  ร้อยละของ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี กองสาธารณสุขฯ

ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อาหารปลอดสารปนเปือน ผู้ท่ีเข้าร่วม

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อน เพ่ือตรวจคัดกรอง และส่งเสริม โรงเรียน และศพด. 20,000      20,000     20,000    20,000    ร้อยละ 100 มีสุขภาพและอนามัยท่ีดี กองสาธารณสุขฯ

วัยเรียนและเด็กวัยเรียน สุขภาพของเด็ก ในเขตรับผิดชอบ ท่ีเข้าตรวจ

5 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ด้านสาธารณสุขเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ แกนน าสุขภาพชุมชน 100,000    100,000   100,000  100,000  ร้อยละ 100 มีความรู้ พร้อมให้บริการ กองสาธารณสุขฯ

ฟ้ืนฟูทันต่อสถานการณ์ ท่ีได้อบรม ด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการควบคุมโรคติดต่อและ เพ่ือป้องกันและควบคุมการ ควบคุม ป้องกันการ 150,000    150,000   150,000  150,000  โรคติดต่อใน ประชาชนปลอดภัยจาก กองสาธารณสุขฯ

ไม่ติดต่อ แพร่ระบาดของโรค แพร่ระบาดของโรค พ้ืนท่ีลดลง โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

7 โครงการจัดอบรมให้ความรู้หญิง - เพ่ือให้คู่สมรสมีความรู้เร่ืองการ ชาย-หญิง ชุมชนละ 40,000      40000 40000 40000 ร้อยละ 80 มีความรู้เร่ืองการเตรียม กองสาธารณสุขฯ

ชายท่ีก าลังจะสมรส เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน  5 คู่ กลุ่มเป้าหมาย ความพร้อมก่อนแต่งงาน

8 โครงการสนับสนุนส่งเสริมบริการ เพ่ือรับ-ส่งและป้องกันการเจ็บ ประชาชนในเขต 100,000    100,000   100,000  100,000  จ านวนผู้ท่ีได้ การปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีได้ ส านักปลัด

แพทย์ฉุกเฉิน ป่วยฉุกเฉินให้น้อยท่ีสุด เทศบาล รับการช่วยเหลือ มาตรฐาน

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือลดอุบัติเหตุในการท างานของ จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละพนักงาน มีความรู้และลดอุบัติเหตุ กองสาธารณสุขฯ

จากการท างานของพนักงานจัด พนักงานจัดเก็บขยะ ท่ีเข้าร่วม ระหว่างปฎิบัติงาน

เก็บขยะ

รวม 8  โครงการ  -  - 935,000 935,000 935,000 935,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายในชุมชน 1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

อเนกประสงค์ ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

2 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือเป็นสนามออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองการศึกษา

สนามกีฬาประจ าชุมชน จัดหา ออกก าลังกาย

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกาย 1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนท่ี สถานท่ีได้มาตรฐาน กองช่าง

และเล่นกีฬาของประชาชน ได้ประโยชน์

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

(ชุมชนกูแบบาเดาะ) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ค่าพิกัด N - 06 - 21.106'

E - 101 - 39.932'

7 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

(หลังโรงเรียนตาดีกา) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ชุมชนฮาปา

ค่าพิกัด N - 06 - 20.097'

E - 101 - 38.817'

8 โครงการถมดินและปรับระดับ เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี ส่งเสริมการออกก าลัง กองช่าง

ดิน (ชุมชนบูเกะมูนิง) ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ประโยชน์ กายและใช้ประโยชน์

ค่าพิกัด N - 06 - 20.062'

E - 101 - 39.342'



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

พร้อมร้ัวรอบ (สนามกลาง) เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ชุมชนฮาปา

ค่าพิกัด N - 06 - 20.-342'

E - 101 - 39.168'

10 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองการศึกษา

สวนสาธารณะ จัดหา ออกก าลังกาย

11 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือเป็นท่ีออกก าลังกายและ 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ี เยาวชนมีสถานท่ีในการ กองช่าง

ชุมชนบูเก๊ะมูนิง เล่นกีฬาในชุมชน ได้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

ค่าพิกัด N - 06 - 20.-019'

E - 101 - 39.432'

รวม 10  โครงการ  -  - 27,650,000 27,650,000 27,650,000 27,650,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การ เพ่ือสนับสนุนประชาชนมี ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละชุมชน ท าให้เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

เล่นกีฬาส าหรับชุมชน อุปกรณ์การเล่นกีฬาท่ีมีคุณภาพ จ านวน 12 ชุมชน ท่ีได้รับ ประชาชนมีอุปกรณ์การ

เล่นกีฬาได้มาตรฐาน

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนคร้ังท่ี ท าให้ยกระดับการเล่นกีฬา กองการศึกษา

แข่งขันกีฬาของเทศบาล เด็ก เยาวชนและประชาชน การแข่งขันในระดับต่างๆ จัดส่ง ของเยาวชนและประชาชน

เป็นอย่างดี

3 โครงการมหกรรมกีฬานันทนาการ เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬานันทนาการ ชุมชนในเขตเทศบาล 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละตาดีกา ท าให้เด็ก เยาวชนได้พัฒนา กองการศึกษา

วิชาการ ตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการให้กับเด็ก เยาวชน จ านวน 12 ชุมชน ท่ีเข้าร่วม ในการเล่นกีฬามากย่ิงข้ึน

4 โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทักษะ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท าให้เด็ก เยาวชนได้รับ กองการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน การเล่นกีฬาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 50 คน ผู้ท่ีเข้าร่วม การฝึกฝนทักษะการเล่น

กีฬาได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเด็ก 1 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละชุมชน เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ชุมชนสัมพันธ์ เยาวชน และประชาชน ท่ีเข้าร่วม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

รวม 5  โครงการ  -  - 470,000 470,000 470,000 470,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.6 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้พิการในเขตเทศบาล 2,496,000 2,880,000 3,264,000 3,648,000 จ านวนของ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตกองสวัสดิการ

สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ คนพิการ ท่ีดีข้ึน สังคม

2 โครงการส่งเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเอศด์ใน 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนของ ผู้ป่วยเอสด์มีคุณภาพ กองสวัสดิการ

เอสด์ ผู้ปวยเอสด์ เขตเทศบาล ผู้ป่วยเอสด์ ท่ีดีข้ึน สังคม

3 โครงการสร้างหลักประกันด้าน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 5,950,800 6,022,800 6,098,400 6,169,200 จ านวนของ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการ

รายได้แก่ผู่สูงอายุ ผู้สูงอายุ ท่ีดีข้ึน สังคม

4 สมทบเงินงบประมาณกองทุนหลัก เพ่ือสมทบเงินงบประมาณกองทุน สมทบเงินงบประมาณ 280,000   280,000  280,000    280,000    สมทบเงิน ประชาชนมีคุณภาพกองสาธารณสุขฯ

ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสุขภาพ กองทุนฯ ชีวิตท่ีดีข้ึน

รวม 4  โครงการ  -  - 8,816,800 9,272,800 9,732,400 10,187,200  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง
ม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ สถานท่ีท้ิงขยะ 500,000  500,000  500,000  500,000  จ านวนท่ีได้รับ ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

บริเวณท่ีท้ิงขยะเทศบาลต าบล โรคติดต่อ 1 แห่ง การปรับปรุง มีภูมิทัศน์ท่ีดี

มะรือโบตก

2 โครงการจัดซ้ือท่ีท้ิงขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นท่ีท้ิงขยะของเทศบาล 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ สะดวกในการรับบริการ กองสาธารณสุขฯ

ของเทศบาล ประชาชนท่ี พ้ืนฐานสาธารณสุข

ได้ประโยชน์

3 โครงการก่อสร้างร้ัวก้ันสถานท่ีท้ิงขยะ เพ่ือลดการแผร่ระบาดของ 1 แห่ง 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละของ ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล กองช่าง

พร้อมประตูเปิด-ปิด โรคและป้องกันการฟุ้ง ครัวเรือนท่ี

กระจายของขยะมูลฝอย ได้ประโยชน์

รวม 2  โครงการ  -  - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม




ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง
ม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ สถานท่ีท้ิงขยะ 500,000  500,000  500,000  500,000  จ านวนท่ีได้รับ ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

บริเวณท่ีท้ิงขยะเทศบาลต าบล โรคติดต่อ 1 แห่ง การปรับปรุง มีภูมิทัศน์ท่ีดี

มะรือโบตก

2 โครงการจัดซ้ือท่ีท้ิงขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นท่ีท้ิงขยะของเทศบาล 1 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ สะดวกในการรับบริการ กองสาธารณสุขฯ

ของเทศบาล ประชาชนท่ี พ้ืนฐานสาธารณสุข

ได้ประโยชน์

3 โครงการก่อสร้างร้ัวก้ันสถานท่ีท้ิงขยะ เพ่ือลดการแผร่ระบาดของ 1 แห่ง 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละของ ท่ีท้ิงขยะของเทศบาล กองช่าง

พร้อมประตูเปิด-ปิด โรคและป้องกันการฟุ้ง ครัวเรือนท่ี

กระจายของขยะมูลฝอย ได้ประโยชน์

รวม 2  โครงการ  -  - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม




ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่าง
ม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


6. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     6.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการน าร่องเยาวชนอนุรักษ์ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ เยาวชนในเขตเทศบาล 100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวนโครงการ เยาวชนมีความรู้ ความ กองสาธารณสุข

และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมในชุมชน ท่ีด าเนินการ เข้าใจและหวงแหน และสิงแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

2 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและ ปลูกป่า ปล่อยปลา 50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนต้นไม้ท่ี มีผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ส านักปลัด
ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ และบ ารุงรักษาต้นไม้ และพันธ์ุปลา เป็นแหล่งอาหาร

รวม 2  โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง เพ่ือก่อสร้างเป็นโรงฆ่า 1 แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนท่ีได้ จัดระเบียบของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

โรงฆ่าสัตว์ สัตว์ของเทศบาล ประโยชน์

2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงฆ่า เพ่ือก่อสร้างเป็นโรงฆ่า 1 แห่ง 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชนท่ีได้ จัดระเบียบของเทศบาล กองช่าง

สัตว์ขนาดเล็ก สัตว์ของเทศบาล ประโยชน์

3 โครงการปรับภูมิทัศน์หลังอาคาร เพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพและ พ้ืนท่ี 7 ไร่ 3 งาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนผู้เข้าใช้ เพ่ือความสวยงาม กองช่าง

ส านักงานเทศบาลฯ น่าอยู่ 03 ตารางเมตร บริการ

4 โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้าใช้ มีอาคารท่ีได้มาตรฐาน ส านักปลัด

ให้มีมาตรฐาน การปฎิบัติงาน บริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

5 โครงการจ้างเหมายาม/กู้ชีพ เพ่ือดูแลและรักษาความ งานในเขตเทศบาล 256,320 256,320 256,320 256,320 ดูแลงานท่ี ดูแล รักษาความปลอดภัย ส านักปลัด

ปลอดภัย จัดหา ภายในเขตเทศบาล

6 โครงการจ้างเหมาบุคคลท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานในเขตเทศบาล 448,560 448,560 448,560 448,560 ดูแลงานท่ีจัดหา งานมีประสิทธิภาพและ ทุกกอง

ของงานต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย

7 โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1 หลัง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

ส านักงาน การปฎิบัติงาน ด าเนินการ ปฏิบัติงาน

8 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักให้กับ ขนาดกว้าง 3*3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 สถานท่ี ประชาชนมีสถานท่ีพักคอย กองการศึกษา

ประชาชนท่ีมาติดต่อ จ านวน 2 หลัง ด าเนินการ ขณะมาติดต่อราชการ

9 โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

ประชุม การปฎิบัติงาน ด าเนินการ ปฏิบัติงาน



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

10 โครงการก่อสร้างอาคาร อปพร. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1 หลัง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ส านักปลัด

การปฏิบัติงาน ด าเนินการ ปฏิบัติงาน

11 โครงการเทลานคอนกรีตโรงจอด เพ่ือปรับสถานท่ีให้เรียบ 1 แห่ง 95,000 95,000 95,000 95,000 สถานท่ี เป็นระเบียบเรียบร้อยและ กองช่าง

รถจักรยานยนต์ ร้อยและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการ มีประสิทธิภาพ

12 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล บ่อบาดาล มีเศษดิน 9 จุด 135,000 135,000 135,000 135,000 สถานท่ี มีน้ าเพียงพอและมีคุณภาพ กองช่าง

มีตะกอน ด าเนินการ ใช้อุปโภคและบริโภค

13 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพ พ้ืนท่ี 50 ตารางเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 สถานท่ี เพ่ือความสวยงาม กองช่าง

รอบส านักงานเทศบาลฯ ด าเนิการ

14 โครงการซ่อมแซมไฟอักษร เพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพให้ดีข้ึน ป้ายส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่ี เพ่ือความสวยงาม กองช่าง

จัดหา



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพ่ือเป็นสถานท่ีในการ 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สถานท่ี มีอาคารท่ีได้มาตรฐาน กองการศึกษา

ประสงค์ (ด้านหลังอาคารส านักงานฯ) จัดอบรม ฝึกวิชาชีพ ด าเนินการ

16 โครงการก่อสร้างป้ายช่ือส านักงาน เพ่ือรองรับประชาคม 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง เพ่ือความสวยงาม ส านักปลัด

เทศบาลฯ อาเชียน

17 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าภายใน เพ่ือเป็นจุดกักเก็บน้ าใส่ 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานท่ี มีถังกักเก็บน้ า ส านักปลัด

บริเวณเทศบาล ในรถดับเพลิงช่วงฤดูแล้ง ด าเนินการ

18 โครงการทาสีอาคารส านักงาน เพ่ิมทัศนียภาพให้ดีข้ึน อาคาร ร้ัว ป้อมยาม 600,000 600,000 600,000 600,000 สถานท่ี เพ่ือความสวยงามและดู ส านักปลัด

งานป้องกัน ป้อมยาม ร้ัวเทศบาล อาคารป้องกันฯ ด าเนินการ เป็นระเบียบเรียบร้อย

19 โครงการก่อสร้างหอประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน หอประชุม 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักปลัด

การปฏิบัติงาน ด าเนินการ ในการปฏิบัติงาน



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

20 โครงการติดต้ังกระจกโค้งบริเวณ เพ่ือรักษาความปลอดภัย ภายในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานท่ี สามารถสังเกตุ ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาล ในการสัญจร ด าเนิการ

21 ป้ายเตือนความเร็วตามจุดเส่ียง เพ่ือความปลอดภัยแก่ 24 จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนท่ี เพ่ือความปลอดภัยให้กับ ส านักปลัด

ประชาชนในพ้ืนท่ี จัดหา ประชาชน

22 ป้ายสัญลักษณ์จราจรทุกชุมชน เพ่ือความปลอดภัยใน 24 จุด 48,000 48,000 48,000 48,000 จ านวนท่ี ลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด

การใช้ถนนปฎิบัติงาน จัดหา ปฏิบัติงาน

23 โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยาม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้าใช้ มีอาคารท่ีได้มาตรฐาน ส านักปลัด

ในการฎิบัติงาน บริการ

24 โครงการจัดท าป้ายช่ือส านักงาน เพ่ือแสดงเขตของเทศบาล 4 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนท่ี เพ่ือบ่งบอกและช้ีเขตของ ส านักปลัด

เทศบาลฯ จัดท า เทศบาล



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

25 โครงการปรับปรุงพ้ืนปูกระเบ้ือง มีอาคารท่ีได้มาตรฐาน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าใช้ มีอาคารท่ีได้มาตรฐาน ส านักปลัด

อาคารงานป้องกันฯ บริการ

26 โครงการจัดซ้ือถังเคมีแห้งติดต้ังตาม เพ่ือความปลอดภัยแก่ 24 จุด 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนท่ี เพ่ือความปลอดภัยให้กับ ส านักปลัด

ชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี จัดหา ประชาชน

รวม 26   โครงการ  -  - 42,822,880 42,822,880 42,822,880 42,822,880  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา พัฒนาวิสัยทัศน์และ บุคลากรของเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ องค์กรได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

ดูงานของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ประสบการณ์ใหม่ ผู้เข้าร่วม อย่างต่อเน่ือง

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนา บุคลากรของเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ พัฒนางานบริการประชาชน ส านักปลัด

ปฎิบัติงานของบุคลากรเทศบาล คุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้าร่วม ได้รับความสะดวก

3 โครงการประเมินผลการปฎิบัติ เพ่ือให้การปฎิบัติงาน ทุกหน่วยงานของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ เพ่ือความถูกต้องของการ ส านักปลัด

งานของเทศบาล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วม ปฎิบัติงาน

4 โครงการจ้างเหมาบุคคลท่ัวไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ งานในเขตเทศบาล 448,560 448,560 448,560 448,560 ดูแลงานท่ีจัดหา งานมีประสิทธิภาพและ ทุกกอง

ของงานต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย

5 โครงการปรับปรุงงานแผนท่ีภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี งานในเขตเทศบาล 400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบท่ี งานมีประสิทธิภาพและ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน ด าเนินการ เป็นระบบมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ เพ่ิมศักยภาพและ บุคลากรของเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ มีประสิทธิภาพและเป็น ส านักปลัด

บุคลากร วิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร ผู้เข้าร่วม ระเบียบเรียบร้อย

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาคุณธรรม เพ่ือให้การปฎิบัติงานมี บุคลากรในเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ เพ่ิมวินัยและความเป็น ส านักปลัด

จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ความเป็นระเบียบ ผู้ท่ีเข้าร่วม ระเบียบเรียบร้อย

8 โครงการจัดท าวารสารและรายงาน เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ จัดท าส่ือรายงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วย ส านักปลัด

กิจการของเทศบาล ท่ีได้ด าเนินการ ประจ าปี จัดท า งานอ่ืนได้รับรู้ ข่าวสาร

9 โครงการจัดต้ังศูนย์วิทยุชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยุเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ ประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วย ส านักปลัด

กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร เข้าใช้บริการ งานอ่ืนได้รับรู้ ข่าวสาร

10 โครงการจัดการเลือกต้ังต่างๆ เพ่ือให้การเลือกต้ังราบร่ืน กรณีครบวาระ ยุบสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง เพ่ือให้การเลือกต้ังเป็นไป ส านักปลัด

และมีประสิทธิภาพ และแทนต าแหน่งท่ีว่าง ท่ีด าเนินการ ด้วยความเรียบร้อย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
   7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

11 โครงการติดต้ังระบบไวไฟความเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการ บุคลากรในส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบท่ี งานมีประสิทธิภาพและ ส านักปลัด

สูงในส านักงาน ปฏิบัติงาน ด าเนินการ เป็นระบบมากข้ึน

รวม 11 โครงการ  -  - 2,918,560 2,918,560 2,918,560 2,918,560  -  -  -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าประชาคมเมือง เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน ประชาชน 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของ เพ่ือให้การท าประชาคม ส านักปลัด

ร่วมในการจัดท าแผน ในเขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม มีประสิทธภาพ

2 โครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน ส ารวจข้อมูลทุกครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ี ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ กองสวัสดิการ

ข้อมูลอ่ืนๆ ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ี  เรือนในเขตเทศบาล ท่ีได้ส ารวจ น าไปใช้ประโยชน์ได้ สังคม

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ องค์กรชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ เพ่ิมความรู้และวิสัยทัศน์ กองสวัสดิการ

ขององค์กรชุมชน วิสัยทัศน์ให้องค์กรชุมชน ในเขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม สังคม

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพของ เพ่ือให้มีบทบาทและหน้าท่ี องค์กรชุมชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ มีบทบาทและมีส่วนร่วม กองสวัสดิการ

องค์กรชุมชน ในการพัฒนา เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ในการพัฒนาชุมชน สังคม

5 โครงการจัดท าประชาคมเก่ียว เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท าให้ข้อบัญญัติมี ส านักปลัด

กับข้อบัญญัติของเทศบาลต่างๆ ในการจัดท าข้อบัญญัติ เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ประสิทธภาพมากข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
 7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการสนับสนุนการจัดท า เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท าให้แผนมีประสิทธิ ส านักปลัด

แผนเทศบาล ร่วมในการจัดท าแผน เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ภาพมากข้ึน

7 โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เข้า ประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ มีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

เข้าใจกับประชาคมอาเซียน ใจเก่ียวกับประชาคมอาเซ่ียน เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ประชาคมอาเซ่ียนมากข้ึน

8 โครงการอบรม ให้ความรู้กับ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และ ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ประชาชนเข้าใจในข้อ ส านักปลัด

ประชาชนในด้านกฏหมายต่างๆ เข้าใจเก่ียวกับข้อกฏหมาย เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม กฏหมายมากข้ึน

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือประชาสัมพันธ์งานวัน ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ท ากิจกรรมและรับรู้ ส านักปลัด

ทศบาลและท้องถ่ินไทย เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ข่าวสาร

10 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ประชาชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีความเข้าใจ ส านักปลัด

ชุมชน ในระบอบประชาธิปไตย เขตเทศบาล ผู้ท่ีเข้าร่วม ในระบอบประชาธิปไตย

รวม 10  โครงการ  -  - 840,000 840,000 840,000 840,000  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

8. ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข
    8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ใน เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการป้องกัน จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน มีความรู้ในเร่ืองป้องกัน ส านักปลัด

การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัยให้แก่เด็กนักเรียน ผู้เข้าอบรม สาธารณภัยต่างๆ

2 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการในท างาน จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละจ านวน อปพร. มีประสิทธิภาพใน ส านักปลัด

ของ อปพร. ผู้เข้าอบรม การท างานมากย่ิงข้ึน

3 โครงการจัดงานวัน อปพร. จัดกิจกรรมให้ความรู้ จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละจ านวน การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ผู้เข้าอบรม ลดลง

4 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน อปพร. มีประสิทธิภาพใน ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน ผู้เข้าอบรม การท างานมากย่ิงข้ึน

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการในท างาน จัดอบรมจ านวน 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละจ านวน อปพร.มีความพร้อมในการ ส านักปลัด

ดูงาน อปพร. ผู้เข้าอบรม ปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน


ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

8. ด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข
    8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลมะรือโบตก

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการ การเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ในวันส าคัญต่างๆ วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ ลดลง

7 โครงการจ้างเหมายาม/กู้ชีพ เพ่ือดูแลและรักษาความปลอดภัย งานในเขตเทศบาล 256,320 256,320 256,320 256,320 ดูแลงานท่ี ดูแล รักษาความปลอดภัย ส านักปลัด

ปลอดภัย จัดหา ภายในเขตเทศบาล

รวม 7 โครงการ  -  - 626,320 626,320 626,320 626,320  -  -  -



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ ภายในเขตเทศบาล 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของท่ีได้ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง กฟภ.ระแงะ

รับประโยชน์

รวม 1   โครงการ  -  - 400,000 400,000 400,000 400,000  -  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ท่ัวท้ังจังหวัด  และท่ี 2 การเสริมสร้างศักยภาพทางการการค้าชายแดนระหว่างประเทศท่ีเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว


2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
     2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 สนับสนุนโครงการงานของดี เพ่ือส่งเสริมและ อุดหนุนการจัดงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ได้ การจัดงานของดีอ าเภอ ส านักปลัด อ าเภอระแงะ

เมืองระแงะ สนับสนุนกิจกรรม ของดีอ าเภอระแงะ รับประโยชน์ ระแงะมีประสิทธิภาพ

2 สนับสนุนโครงการงานของดี เพ่ือส่งเสริมและ อุดหนุนการจัดงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ได้ การจัดานของดีจังหวัด ส านักปลัด อ าเภอระแงะ

เมืองนรา สนับสนุนกิจกรรม ของดีจังหวัดนราธิวาส รับประโยชน์ นราธิวาสมีประสิทธิภาพ

3 สนับสนุนโครงการจัดท าเรือ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี อุดหนุนให้ด าเนิน 7,000 7,000 7,000 7,000 จ านวนผู้ได้ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ส านักปลัด สันนิบาตจังหวัด

แห่บุปผชาติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม รับประโยชน์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นราธิวาส

รวม 3 โครงการ  -  - 47,000 47,000 47,000 47,000  -  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดให้มีสันติสุขท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน


4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   4.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ โรงเรียน 4,304,000 4,304,000 4,304,000 4,304,000 ร้อยละของ เด็ก เยาวชนได้รับสาร กองการศึกษา โรงเรียน

ให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล ด้านโภชนาการของเด็ก 4 แห่ง เด็กนักเรียน อาหารครบถ้วน สมวัย 4 แห่ง

นักเรียน

รวม 1 โครงการ  -  - 4,304,000 4,304,000 4,304,000 4,304,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลมะรือโบตก



ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 


5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     5.3 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงานสาธารณสุข อุดหนุนงานสาธารณสุข 180,000 180,000  180,000  180,000 อุดหนุนสาธารณ ด าเนินการพัฒนางาน กองสาธารณสุขฯ ศูนย์สาธารณ

งานสาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน มูลฐาน สุขมูลฐาน สาธารณสุขมูลฐาน สุขมูลฐาน

รวม 1  โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผ. 02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การเสริมสร้างจังหวัดให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ บนฐานการพ่ึงตนเองอย่างม่ันคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
     7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 สนับสนุนการเตรียมการ เพ่ือส่งเสริมและ ประชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชานท่ีได้ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ส านักปลัด อ าเภอระแงะ

รับเสร็จฯ สนับสนุนกิจกรรม เขตเทศบาล รับประโยชน์ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าเคร่ืองยนต์เบนซิน 16,000        16,000         16,000         16,000     ส้านักปลัด

ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิในการ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ (เล่ือยยนต์) 15,000        15,000         15,000         15,000     กองสาธาฯ
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ิมประสิทธิในการ เคร่ืองพ่นวัชพืชสะพายหลัง 12,000        12,000         12,000         12,000     กองสาธาฯ
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ิมประสิทธิในการ จอรับภาพจากโปรเจ็กเตอร์ 5,000          5,000           5,000           5,000       กองการศึกษา
เผยแพร่ ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ชุด

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 13,000        13,000         13,000         13,000     กองช่าง
เผยแพร่ ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ตัว

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองโทรทัศน์สี (LED TV) 30,000        30,000         30,000         30,000     กองการศึกษา
เผยแพร่ ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ิมประสิทธิในการ โครงการติดต้ังผ้าม่าน 200,000      200,000       200,000       200,000   ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน กองการศึกา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสายสะพาย 9,500          9,500           9,500           9,500       ส้านักปลัด
แผนงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน แบบข้อแข็ง  จ้านวน 3  เคร่ือง กองสาธาฯ

กองช่าง

9 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ิมประสิทธิในการจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงภายในอาคาร 50,000        50,000         50,000         50,000     กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ชุด

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นซีดี 3,000          3,000           3,000           3,000       กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี 50,000        50,000         50,000         50,000     ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ตัว

12 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ 30,500        30,500         30,500         30,500     กองสาธาฯ
ปฏิบัติงาน ระบบVHF/FM  จ้านวน 4 ตัว

13 แผนงานสวัสดิการสังคม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือรถบรรทุก แบบดับเบ้ิลแค็บ 821,000      821,000       821,000       821,000   กองสวัสดิการฯ
และขนส่ง ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 คัน

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000   2,400,000    2,400,000    ######## กองสาธาฯ
และขนส่ง ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 คัน



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

15 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือรถบรรทุกน้้า 2,500,000   2,500,000    2,500,000    ######## ส้านักปลัด
และขนส่ง ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 คัน

16 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือรถกู้ภัยเคล่ือนท่ี 1,500,000   1,500,000    1,500,000    ######## ส้านักปลัด
และขนส่ง ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 คัน

17 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือพัดลมติดผนัง 50,000        50,000         50,000         50,000     กองช่าง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปฏิบัติงาน จ้านวน 17 ตัว ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีท้างาน 39,000        39,000         39,000         39,000     ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 13 ชุด กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

กองคลัง

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 120,000      120,000       120,000       120,000   ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 16 ตู้ กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

20 แผนงานสวัสดิการสังคม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือตู้เก็บงานบ้านครัว 10,000        10,000         10,000         10,000     กองสวัสดิการฯ
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ตู้

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 190,000      190,000       190,000       190,000   ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 7 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

22 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือโพเดียม 60,000        60,000         60,000         60,000     ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 2 ตัว

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 100,000      100,000       100,000       100,000   กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 4 ชุด

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ออกก้าลังกาย เพ่ิมประสิทธิในการ เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 250,000      250,000       250,000       250,000   กองการศึกษา
กลางแจ้ง ปฏิบัติงาน จ้านวน 10 ชุด

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือโต๊ะเทเบิลเทนนิส 4,000          4,000           4,000           4,000       กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 2 ชุด

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือประตูฟุตบอล 15,000        15,000         15,000         15,000     กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ชุด



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือลูกเปตอง 5,000          5,000           5,000           5,000       กองการศึกษา
ปฏิบัติงาน จ้านวน 2 ชุด

28 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์พกพา 150,000      150,000       150,000       150,000   ส้านักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน ปฏิบัติงาน จ้านวน 5 เคร่ือง กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

กองคลัง

29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 200,000      200,000       200,000       200,000   ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 8 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน กองคลัง

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 24,000        24,000         24,000         24,000     ส้านักปลัด
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 9 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน กองคลัง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

31 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 33,600        33,600         33,600         33,600     กองคลัง
แผนงานการศึกษา ปฏิบัติงาน จ้านวน 8 ตัว กองการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

แผนงานสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ
แผนงานสาธารณสุข กองสาธาฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส้านักปลัด

32 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิในการ  จัดซ้ือถังน้้ายาดับเพลิง  150,000      150,000       150,000       150,000   ส้านักปลัด
และการแพทย์  ปฏิบัติงาน จ้านวน 12 ถัง

33 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือรถดับเพลิง 2,500,000   2,500,000    2,500,000    ######## ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 คัน
เพ่ิมประสิทธิในการ

34 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ปฏิบัติงาน จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง 100,000      100,000       100,000       100,000   ส้านักปลัด

จ้านวน 12 เส้น

35 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือปืนฉีดน้้า 30,000        30,000         30,000         30,000     ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 อัน

36 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือถังเคมีแห้ง 250,000      250,000       250,000       250,000   ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 12 ถัง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลมะรือโบตก

ประเภท
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์

37 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพ (ชุดถากถาง) 300,000      300,000       300,000       300,000   ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน จ้านวน 12 ถัง

38 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือแท่นปืนประจ้ารถดับเพลิง 40,000        40,000         40,000         40,000     ส้านักปลัด
ปฏิบัติงาน และรถบรรทุกน้้า จ้านวน 1 อัน

39 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ิมประสิทธิในการ จัดซ้ือกล้องบันทึกวิดีโอ 25,000        25,000         25,000         25,000     กองสาธาฯ
เผยแพร่ ปฏิบัติงาน จ้านวน 1 ตัว

12,300,600 12,300,600  12,300,600  ########รวม



ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 

ส านักปลัด  
กองคลัง 
กองการศึกษา  
กองสาธารณสุขฯ 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการเกษตร   
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
 

  



 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน   
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองคลัง 
กองช่าง 
ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษา  
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
ส านักปลัด 
 

  



 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด 
 

กองการศึกษา  
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองคลัง 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
 

รวม 8  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10 แผนงาน 1 ส านัก/4 กอง  

 



ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  



(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตกใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 



(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อปท. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล



กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น  บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.  เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุม/ชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบ
สิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็ กทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตก  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนา
ต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ ทต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 
 
 



2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ ทต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558  
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า 
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 เทศบาลต าบลมะรือโบตก ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่   ไม่ว่าจะเป็น        

เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อไป 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ปัญหาเรื่องการว่างงานและผลผลิตตตกต่ า ท าให้ประชาชนไม่มีงาน และงานส่วนใหญ่ของคนใน

พ้ืนที่ของเทศบาลมะรือโบตก คือ ตัดยาง ท าไร่ ผลผลิตที่ได้ ไม่พอกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ต้องไปท างาน
ในต่างถ่ินหรือต่างประเทศ เพราะไม่มีงานรองรับ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยจัดกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 



 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวค
ริสเตียนมาท่องเที่ยวในที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมาย
มากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก  
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ มลายู เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลมะรือโบตกต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมาก
ขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 


