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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

พื้นฐานเดิม 

ในสมัยประมาณ พ.ศ.2484 สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลบางโกระตกทอดเป็นถิ่นทุระกันดาร ใน
เนื้อท่ีประมาณ 10,340 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรเก่ียวกับการทำนา  
โบราณวัตถุ 

 มีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐ์ในถ้ำบนควนบู 
 หมู่ที่ 1 พระอธิการินทอง จันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปุราณประดิษฐ์ (วัดบู) เป็นแกนนำร่วมกัน    กับ
ชาวบ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 พัฒนา เส้นทางเดินจากบ้านบู-บ้านโคกเหรียง พร้อมทั้งสร้างศาลาพักคนเดินทางมา
สร้างที่บ้านทุ่ง ใช้ชื่อว่า “บ้านทุ่งศาลา”มาจดบัดนี้ 
 หมู่ที่ 2 ในสมัยที่ขุนสนั่น จันทร์สว่าง (กำนัน) เป็นแกนนำช้างบ้านหมู่ที่ 2 พัฒนาเส้นทางเดินเรือทาง
น้ำจากบ้านบางโกระ-ผ่านบ้านประดู่ ถึงลำครองท่าเรือ เพราะลำคลองดังกล่าวแคบ      คดเค้ียว จะทำให้เรือ
พายกระทบกิ่งไม้เสียงดัง โกรก โกรกๆและเกิดการร่อนเสียงมาเป็นโกระ จึงขนานนามบ้านนี้ว่า บ้านบางโกระ
จนบัดนี้ 
 หมู่ที่ 3 คำว่าบ้านฉาง หมายถึงยุ้งฉาง ขนาดใหญ่สมัยโบราณมีพ่อค้าจีนทำการค้าขาย ทางน้ำ พาย
เรือบรรทุกสินค้าจอดเทียบท่า ที่หน้าบ้านฉาง นำสินค้าเดินขายจนหมด และพักค้าง จากนั้นจึงทำนาปลูกขา้ว 
ได้ข้าวมากไม่มีที่เก็บ จึงสร้างยุ้งฉางใส่ข้าว โดยให้ชาวบ้านทุกครัวนำข้าวมาใส่ในฉาง     เพื่อแก้ปัญหาการส่ง
ส่วยข้าวให้ทางราชการแต่ละปีไม่ขาดราชการจึงแต่งตั้งให้ขาวจีนผู้นั้นเป็น        ท่านขุนพรหม และให้เรียกชื่อ
บ้านนี้ว่า “บ้านฉาง” 
 หมู่ที่ 4 คำว่า “บู” มาจากคำว่า กุบูร ภาษามาลายูแปลว่า เมืองน้อย (เมืองหน้าด่าน) มีค่าย    คู
สนามเพลาะเป็นซากปรากฏให้เห็นอยู่ ซึ่งแยกมาจากคลองบ้านดอน ไปคลองขวาง ที่ขอบคูทั้งสองข้างมีไผ่
หนามขึ้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นไม้ไผ่ที ่มนุษย์ปลูกไว้ มากกว่าการงอกขึ้นมาเองโดยตรง แต่ (ไม่ปรากฏ
หลักฐานที่แน่ชัด)  

 บ้านกุบูรนี้ ภายหลังคำว่ากู  และตัว ร. นั้นหายไป เหลือไว้แค่คำว่า บู ตัวเดียว จึงประกาศให้ชาวบ้าน
ให้ชาวบ้านทุกคน เรียกบ้านนี้ว่า บ้านบู มาจนบัดนี้ 

 หมู่ที่ 5 มาจากคำบอกเล่าแต่โบราณว่า ชาวบ้านหมู่ที่ 5 นี้ มีเกวียนบรรทุกข้าวนำส่ง เป็นส่วยให้เจ้า
เมืองหนองจิก โดยส่งมาเก็บที่ยุ ้ง ณ บ้านฉาง ระหว่างเดินทางนั้นเป็นหลุม เป็นบ่อล้อเกวียน     ตกหลุม
แตกหัก จึงค้างคืนทำการซ่อมล้อ รุ่งขึ้นวัวลากเกวียนต่อไปจนถึง มอบข้าวให้ขุนพรหม         พาเกวียนกลับ
หมู่บ้าน และประกาศให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านล้อแตก”มาจนบัดนี้ 
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ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120 
หมายเลขโทรศัพท์ 073-432823 

 

 

 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   ได้ยกฐานะจากสภาตำบล      เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  
2540   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์  ประมาณ 4  กิโลเมตร   และห่างจากจังหวัดปัตตานีระยะทาง  
25  กิโลเมตร 
              อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีพ้ืนที่  16.55  ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
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 ทิศเหนือ          จดตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศตะวันออก   จดตำบลมะกรูด และตำบลนาเกตุ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 ทิศใต ้            จดตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี   
 ทิศตะวันตก      จดตำบลท่าเรือ และตำบลโคกโพธิ์   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
  ตำบลบางโกระแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่  1 บ้านทุ่งศาลา   
 หมู่ที่  2 บ้านบางโกระ   
 หมู่ที่  3 บ้านฉาง   
 หมู่ที่  4 บ้านบู    
 หมู่ที่  5 บ้านล้อแตก   

1.2 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
   ตำบลบางโกระ    มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง  3 สาย  สภาพพื้นดินเป็น
ดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก    ทำนา   เลี้ยงสัตว์   ทำสวน    ยางพารา   สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดู   
คือฤดูร้อนกับฤดูฝน  โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม  จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและ
เดือนธันวาคม 
    1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
  ตำบลบางโกระ  มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  อันมีสวนยางพารา
และสวนผลไม้ มีการทำกสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์เพ่ือยังชีพ ส่วนการค้ามีอยู่ในเขตชุมชน 
และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อชุมชนใกล้เคียงที่สะดวก และมี
ศักยภาพที่จะทำให้เป็นชุมชนเมืองสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากรายได้ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลในระดับหนึ่ง ลักษณะของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามแนว
เส้นทางคมนาคม  สำหรับ    แนวโน้มของการขยายตัวของชุมชน  ยังคงกระจายอยู่ในรอบๆ ชุมชนเดิม 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
1 แหล่งน้ำ 

1.1 บ่อน้ำตื้น ส่วนตัว  384 บ่อ  ใช้การได้ 295 บ่อ 
1.2 บ่อน้ำตื่น สาธารณะ 6 บ่อ  ใช้การได้ 4 บ่อ 
1.3 บ่อบาดาล ส่วนตัว  13 บ่อ  ใช้การได้ 13 บ่อ 
1.4 บ่อบาดาล สาธารณะ 4 บ่อ  ใช้การได้ 3 บ่อ 

2 น้ำประปาใช้ : มี 
3 ครัวเรือนมีน้ำกินน้ำใช้     5 ครัวเรือน 
4 มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี : 585 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 100 
5 มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี :411 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 4 
 

1.5 การคมนาคมและการสื่อสาร 
1.5.1 ดว้ยปัจจุบันการคมนาคมและการสื่อสาร เกือบทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการติดต่อ 

     1.6 การดำเนินการทางการเกษตร 
1 มีที่ดินทำกินของตนเอง และไม่ต้องเช่า    519  ครัวเรือน 
2 ครัวเรือนที่มีท่ีดินทำกินของตนเอง แต่ต้องเช่าบางส่วน  24  ครัวเรือน 
3 ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ต้องเช้าทั้งหมด  0  ครัวเรือน 
4 ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีพ้ืนที่รวม     10,407 ไร่ 
5 ประเภทเอกสารที่ดินของพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน  โฉนด 
6 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดังนี้ 

        - โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข,ใบจอง,ส.ค.1,ส.ค.2,ส.ค3,นค.3,กสน.5 10627   ไร่ 
    - ประกอบอาชีพเพาะปลูก     288  ครัวเรือน 
     -  ทำเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์  188  ครัวเรือน 

7. การทำนา 
- มีพ้ืนที่ทำนาทั้งหมด     3,492  ไร่ 
- จำนวนครัวเรือนที่ทำนา    360  ครัวเรือน 
- ครัวเรือนส่วนมากได้ผลผลิตข้าวเปลือกไร่ละ 1,970  กิโลกรัม 

8. การทำไร่ 
- มีพ้ืนที่ทำไร่อายุสั้นทั้งหมด   62  ไร่ 
- จำนวนครัวเรือนที่ทำไร่อายุสั้น   83  ครัวเรือน 

9. การทำสวนผลไม้ 
- มีพ้ืนที่ทำสวนผลไม้ทั้งหมด   30  ไร่ 
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผลไม้   15  ครัวเรือน 
- ผลไม้ที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งคือ   แตงโม 

10. การทำสวนผัก 
- มีพ้ืนที่ทำสวนผักท้ังหมด    24  ไร่ 
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผัก   12  ครัวเรือน 
- ผักที่ปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งคือ   ผักหนาม 

11. การทำสวนยาง 
- มีพ้ืนที่ทำสวนยางทั้งหมด    3,481  ไร่ 
- จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนยาง   292  ครัวเรือน 

 12. การเลี้ยงสัตว ์
- ครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเนื้อเพ่ือขาย   135  ครัวเรือน 
-. ครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ด-ไก่เพ่ือขาย   126  ครัวเรือน 
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1.7 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะ  460 ครัวเรือน  
- เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ กองทุน  547 ครัวเรือน 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.มีผู้รู้ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน) 

  - หมู่ที่ 1    105 คน 
  - หมู่ที่ 2  95 คน 
  - หมู่ที่ 3 91 คน 
  - หมู่ที่ 4 76 คน 
  - หมู่ที่ 5  7 คน 

2. มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    10  แห่ง 
3. มีพื้นท่ีทำการเกษตรทั้งหมด (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์) 6,779  ไร่ 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.1 การคมนาคม            

 -  ถนนสายเสถียรถาวร ผ่าน หมู่ที่ 1,2,3  ระยะทาง  4 กิโลเมตร 
 -  ถนนลาดยางสายบางโกระ  -  บ้านหรั่ง  ผ่าน หมู่ที่  2,5   ตำบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยางสายบ้านบางโกระ  -  บ้านฉาง   ผ่านหมู่ที่  2,3 ตำบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยาง, หินคลุก  และลูกรัง  สายวัดสุนทรวารี  - เขตโคกอ้น ผ่านหมู่ที่  2      
ตำบลบางโกระ 
 -  ถนนหินคลุกสายบ้านปลักน้ำขุ่น - หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 1     ตำบลบางโกระ 

   -  ถนนหินคลุกและลูกรังสาย บ้านม่วงหลุง  - หมู่ที่ 4 ตำบลโคกโพธิ์  ผ่านหมู่ที่  1 
ตำบลบางโกระ             
 -  ถนนลูกรังสายที่อ่านหนังสือพิมพ์ – ถนนเสถียรถาวร  ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลบางโกระ 
 -  ถนนหินคลุกสายสี่แยกบ่อกบ – วัดปุราณประดิษฐ์  ผ่านหมู่ที่ 4,5  ตำบลบางโกระ 
 -  ถนนลาดยางสาย ถนนเสถียรถาวร  - วัดปุราณประดิษฐ์  ผ่านหมู่ที่ 4   ตำบลบางโกระ                     

    2.2 การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน   
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  2.3 การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
ประปาเป็นของตนเองส่วนหนึ่งจำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ 1,2,5   และอีก 2 หมู่บ้านคือ    

หมู่ 3,4 อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
       2.4 การจราจร 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ สามารถเดินทางติดต่อกับตำบลอื่นๆ ได้อย่างสะดวก       
มีถนนลาดยาง  5 เส้นทาง และเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลโคกโพธิ์ ซึ่งมีเส้นทางรถไฟกั้นระหว่างตำบลป่าบอน 

       2.5  การใช้ที่ดิน 

     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกอบการทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้ 
และเลี้ยงสัตว์ โดยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

3.เศรษฐกิจ 

 3.1  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

บางโกระ 
    ประชากรในวัยทำงานช่วงอายุ 18-60 ปี  มีการประกอบอาชีพของประชากรมีรายได้ต่อหัว
โดยเฉลี่ยแล้ว 50,000 – 99,000  บาท/ป ี   
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4.ด้านสังคม 
     4.1 จำนวนประชากร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีประชากรทั้งสิ้น  2,709  คน  แยกเป็นหญิง 1,413  
คน  ชาย 1,296   คน  มีจำนวนครัวเรือน 585  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกข้อมูลจำนวนประชากรโดยการ
แบ่งตามข้อมูลเพศและหมู่บ้านได้  ดังนี้  
 

 

 

 

ที่มา ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 

 

 

จำนวนประชากร 

หมู่บ้าน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

หมู่ 1 ทุ่งศาลา 258 303 561 

หมู่ 2 บางโกระ 214 275 489 

หมู่ 3 ฉาง 154 184 338 

หมู่ 4  บ้านบ ู 306 281 587 

หมู่ 5 บา้นล้อแตก 364 370 734 

รวม 1,296 1,413 2,709 

จำนวนครัวเรือน 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง) 

หมู่ 1                        226 

หมู่ 2 201 

หมู่ 3 128 

หมู่ 4 133 

หมู่ 5 145 

รวม 833 
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4.2 การศึกษา ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

1.จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

- โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  2   แห่ง 
1. โรงเรียนวัดสุนทรวารี 
2. โรงเรียนบ้านล้อแตก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน   1  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ 

2.   ศาสนสถาน 
 -     มัสยิด  จำนวน  2  แห่ง  คือ 

1. มัสยิดกูบูอัลฟาลาห์ ม.4  
2. และมัสยิดดารุลยันนะห์ ม.5 

 -     วัด จำนวน 2 แห่ง คือวัดปุราณประดิษฐ์ ม.4 และวัดสุนทรวารี ม.2 

3.  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเมาลิด  เป็นต้น 

ประเพณีชักพระ บางท้อถิ่นเรียก “ประเพณีลากพระ” เป็นประเพณ ี
พื้นเมืองของชาวภาคใต้ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย โดยสันนิษฐานว่าได้เกิดมีขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศอินเดีย มีพุทธตำนานเล่าขานสืบทอดกันมาว่า เมื่อพระพุทธเจ้าผนวชได้ 7 พรรษา และพรรษาที่ 7    
ได้เสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้นออกพรรษาแล้ว ยามเช้าของแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ได้เสด็จ
กลับมายังโลกมนุษย์ ในการนี้พุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย  ภิกษุ อุบาสิกา ซึ่งรอคอยพระพุทธองค์มาเป็น
เวลา 3 เดือน ครั้นทราบว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ จึงรับเสด็จและได้นำภัตตาหารคาวหวานไปถวายด้วย ผู้ที่
ไปทีหลังนั่งไกล ไม่สามารถเข้าไปถวายภัตตาหารด้วยตัวเองได้     จึงใช้ใบไม้ห่ออาหารและส่งผ่านชุมชนต่อๆ
กันไป เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้นั่งใกล้ๆ ถวายแทนบุญประเพณีลากพระ จึงมีขนมต้มหรือท่ีเรียกตามภาษาถิ่น
ว่า “ต้ม” เป็นขนมประเพณี ทำด้วยข้าวเหนียว ห่อด้วย ใบไม้อ่อนๆ เช่น ใบจาก ใบลาน ใบตาล ใบมะพร้าว 
หรือใบกะพ้อ เป็นต้น 

ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์ภาคใต้ ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์
แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดา ผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง พวก
เขาจึงถือเอาวันแรกของสงกรานต์ (13 เมษายน) เป็น "วันส่งเจ้าเมืองเก่า" หรือ "วันเจ้าเมืองเก่า" โดยเชื่อกัน
ว่าในวันนี้ เจ้าเมืองหรือเทพยดาประจำปีผู้ทำหน้าที่รักษาดวงชะตาของบ้านเมือง จำเป็นต้องละทิ้งบ้านเมืองที่
ตนรักษาไปชุมนุมกันบนสวรรค์ ในวันนี ้ชาวบ้านจึงทำความสะอาดบ้านเรือน เครื ่องใช้ เครื ่องแต่งกาย 
เครื่องประดับและร่างกาย บางทีก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยทำพิธีลอยเคราะห์ลงในแม่น้ำ เพื่อฝากเคราะห์
กรรมซึ่งตนประสบไปกับเจ้าเมืองเก่า และอธิษฐานขอให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่ 
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ส่วนวันที่ 14 เมษายน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วันว่าง" จะไปทำบุญตักบาตรที่วัด และสรงน้ำพระพุทธรู ป 
ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "วันว่าง" เพราะเชื่อกันว่าวันนี้เจ้าเมืองก็ยังสถิตอยู่บนสวรรค์ ในเมืองจึงไม่มีเจ้าเมืองประจำอยู่ 
กิจการงานอาชีพทุกอย่างจึงต้องหยุด เพราะเกรงว่าหากประกอบกิจการจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
เนื่องจากไม่มีเจ้าเมืองคุ้มครองรักษา สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงถูกเก็บไว้ มิได้นำมาใช้เป็นการชั่วคราวประมาณ
สามวัน ประชาชนส่วนใหญ่พากันไปทำบุญ เมื่อทำบุญแล้วก็นำอาหารและเครื่องบูชา ไปเคารพผู้อาวุโส และ
พระสงฆ์ท่ีเคารพ โดยถือโอกาสขอพรรดน้ำ เพ่ือแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูด้วย        

จากนั้นเมื่อทำบุญที่วัดและรดน้ำผู้อาวุโสแล้ว ต่างก็มาชุมนุมกัน โดยในการนี้ได้จัดให้มี
การละเล่นต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งมหรสพและการละเล่นที่นิยมกันมากคือ มโนห์รา, หนังตะลุง, มอญซ่อน
ผ้า, อุบลูกไก่, ชักเย่อ, สะบ้า,จระเข้ฟาดหาง (หรือบางแห่งเรียกว่าฟาดทิง)    ยับสาก, เตย, ปิดตา, ลักซ่อน
, วัวชนและเชื้อยาหงส์ ฯลฯ โดยการละเล่นทั้งหลายนี้ร่วมเรียกว่า "เล่นว่าง"และวันสุดท้ายเป็นวัน "เจ้าเมือง
ใหม่" หรือ "วันรับเจ้าเมืองใหม่" (15 เมษายน) เชื่อว่าวันนี้เจ้าเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คุ้มครองเมือง
ต่าง ๆ อันอาจจะไม่ใช่เมืองที่ตนเคยประจำอยู่แต่เดิมในปีที่แล้ว จะลงมาประจำเมือง ซึ่งตนต้องรับหน้าที่
คุ้มครองตลอดปีใหม่ ชาวเมืองจึงเตรียมการต้อนรับเทวดาเจ้าเมืองคนใหม่ด้วยความยินดี โดยในวันนี้ผู้คนก็จะ
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ เพ่ือนำอาหาไปถวายพระที่วัด จากนั้นก็ไปรดน้ำผู้อาวุโสที่ยังตกค้างไม่ได้ไปรดน้ำใน 
"วันว่าง" สำหรับในบางตระกูลที่มีวงศาคณาญาติมากมาย ก็จะจัดพิธีเบญจาในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากปี
ใดเป็นปีที ่มีเดือนแปด 2 ครั ้ง ให้ถือว่าวันว่าง(วันเนา) มีสองวัน ดังนั ้น วันที่  13 เมษายน จึงเป็นวัน
มหาสงกรานต์หรือวันส่งเจ้าเมืองเก่า วันที่ 14 - 15 เมษายน เป็นวันว่าง และวันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิง
ศกหรือวันรับเจ้าเมืองใหม่  

เมาลิด คำว่า "เมาลิด" เป็นคำนามเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ ซึ่งจะแปลความหมายเป็นเวลา 
หรือสถานที่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับส่วนขยายภายในประโยค เช่นเรากล่าวว่า "เมาลิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม คือเมืองมักกะฮฺ"  ในกรณีนี้คำว่า "เมาลิด" ต้องหมายถึงสถานที่เกิดของท่านนบีอย่างแน่นอน จะ
แปลว่าเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรากล่าวว่า "เมาลิดของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นคือวั นจันทร์ 
เดือนรอบีอุลเอาวัล ปีช้าง" "เมาลิด" ในที่นี้จะต้องแปลเป็นวันเกิดอย่างแน่นอนจะแปลเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ 

 
การจัดงานเมาลิด มุสลิมในบางสังคมได้แสดงออกถึงความรัก การให้เกียรติยกย่อง       

ท่านนบีมุฮัมมัด โดยจัดงานคล้ายวันเกิดของท่านขึ้น ณ ที่นี้สมควรที่เราจะได้รู้ถึงประวัติการจัดงานเมาลิดพอ
เป็นสังเขป การจัดงานเมาลิดนบี เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศอียิปต์เมื่อปี ฮ.ศ. 362 ซึ่งขณะนั้น
วงศ์ฟาตีมียฺชีอะฮฺ อิสมาอีลียะฮฺ (คนละนิกายกับชีอะฮฺ อิสไนอะชะรียะฮฺ 12 อิมาม) เป็นผู้ปกครองอียิปต์ และ
ได้สถาปนาอาณาจักรฟาตีมียฺขึ้น ผู้ปกครองขณะนั้นได้แก่  คอลีฟะฮฺ อัลมุอิซลิดีนิลลาฮฺ อัลฟาตีมียฺ พวกฟาตี
มียฺ ได้จัดงานเมาลิดขึ้น 6 งานคือ 
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1. เมาลิดนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
2. เมาลิดอีมามอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
3. เมาลิดท่านหญิงฟาติมะฮฺ อัซซัฮฺรออฺ บุตรีของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม และเป็นภรรยาของท่าน อิมามอาลี 
4. เมาลิดท่านหะซัน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
5. เมาลิดท่านฮุเซน อิบนิอาลี อิบนิอบีฎอลิบ 
6. เมาลิดท่านคอลีฟะฮฺ ผู้ปกครอง 

        4.3  การสาธารณสุข 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บางโกระ 1  แห่ง       
        4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   เป็นเขตติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ มี
หน่วยตรวจตราเป็นประจำตลอดกลางวัน และกลางคืน มีเวรยามฝ่ายปกครองประสานการเฝ้าระวัง 
 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
          5.1 แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  -   ฝาย  6  แห่ง 

   -   บ่อบาดาล  12  แห่ง 

        5.2 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
         -  ลำน้ำ   ลำหว้ย  3  สาย 
          5.3  ทรัพยากรธรณี     - 

 5.4 สภาพสิ่งแวดล้อม 
  -  คุณภาพแหล่งน้ำ  บางแห่งมีสนิม  แมงกานีส ใช้บริโภคไม่ได้ 

  -  อากาศ  อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี  เนื่องจากตำบลบางโกระ  ยังมีความแออัดของ 
แหล่งชุมชนน้อยและการใช้ยวดยานอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางโกระ 
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6. ด้านการเมือง – การบริหาร 

        6.1  โครงสร้างการบริหาร และอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางโกระ 

1)   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย   

  ประธานสภาฯ  / รองประธานสภาฯ / สมาช ิกสภาอบต .และเลขานุการสภา อบต .               
มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล 

2) คณะผู้บริหาร อบต.  ประกอบด้วย   
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน / เลขานุการ
คณะผู้บริหารฯ  ทำหน้าที่ทางด้านบริหาร  กำหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ตามที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น  3  หน่วยงาน  ดังนี้ 

1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ  มีอำนาจหน้าที่โดยสรุป  ดังนี้ 
1) การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
2) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
3) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก 
4) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
5) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
6) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
7) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
8) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
9) คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
10) บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ 

บุคลากรให้ตามความจำเป็น และสมควร 
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 6.2  บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  การคลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  และการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางโกระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
รวมทั้งได้รับ   ข่าวสารและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระอย่างทั่วถึง  ตลอดจนมี
ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระกับประชาชน 

  6.3  การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน 

  1)   ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่
รุนแรง      แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีนโยบายในการฟ้ืนฟูพัฒนาผู้ที่ติดยาเสพติด       และสนับสนุน กิจกรรม
การกีฬาในกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 

 2)    ความปลอดภัยในช ีว ิตและทรัพย ์ส ิน  ป ัญหานี ้ ได ้ร ับการแก้ไขในระดับหนึ่ง                
แต่โดยส่วนมากปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในพ้ืนที่มีน้อย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการจราจร
หรือปัญหาการโจรกรรม นับว่าเป็นชุมชนที่มีความปกติสุขในชีวิตความเป็นอยู่ 

7. ผลการพิจารณาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

  7.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  นับตั้งแต่มีการยกฐานะ
จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่  22  กุมภาพันธ์  2540  และเพื่อให้เห็นผลการ
พัฒนาตำบลบางโกระอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทำให้โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านถนนหนทาง  ทางบก  ทางน้ำ  
ไฟฟ้า/แสงสว่าง รวมทั้งการจัดการระบบน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกในการ
จัดทำ และหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลก็ได้มี
การพัฒนามาโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันตำบลบางโกระมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น
ตามลำดับและประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน   

 7.2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านการพัฒนาสังคม  

 ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนในการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางโกระ  จนสามารถจัดตั้งชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมสำเร็จและมีการประสานความร่วมมือ
ด้วยกันเสมอมาในการเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ   และ
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระได้สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นผลสำเร็จ   มีการผลิต
สินค้าออกจำหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง  และประชาชนหลายกลุ่มมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นภายในชุมชน
อีกหลายกลุ่มอาชีพ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระก็จะให้การสนับสนุนต่อไป  รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางโกระก็ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน   การสาธารณสุข/
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สุขภาพอนามัยและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ที่มีฐานะยากจน เป็นต้น) ทำให้
ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนในตำบลบางโกระมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามสมควร 

     7.3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ   ได้ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบและได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระและ
พ้ืนที่ต่างๆโดยรอบของตำบลบางโกระอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของตำบลบางโก
ระยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 7.4   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร    
 ได้จัดกิจกรรม  โครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสภา อบต . พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง   

รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอก
ตามหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้น  เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง     มีความรู้ในการทำงาน
และปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ มีความโปร่งใสในการบริหารงานและพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแนวทางบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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         ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
      ๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     ในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก
การเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ มิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมอย่างเต็มท่ี การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการ
แก้ปัญหาด้านความยากและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด
ความตอ่เนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและ
ปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา   ที่รอบคอบและครอบคลุม 
อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งราก
ลึกลงไปถึงการเปลี ่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื ่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต                  
จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐาน   ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ      
และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษ
ต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้
อย่างมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก  ของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการ       
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ    ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
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ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ      
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต      มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า      
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอย่างทั ่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีว ิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอยา่ง
แน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่อง  ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม       
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื ้นฟูฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล     มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
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เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา 
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั ่นคง ปลอดภัยของประเทศ             
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก          
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่
อาจอุบัต ิข ึ ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติส ุขอย่างถาวรในพื ้นที ่จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้                   
และ  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ          
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติ
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและ   
ที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค      
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ
ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 ๔. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้
พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม        
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(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื ่อปูทางสู่ อนาคต ผ่านการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื ้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ              
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ              
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ 
ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ   
(๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อ ุตสาหกรรมและบร ิการแห ่งอนาคต  โดยสร ้างอ ุตสาหกรรมและบร ิการแห ่งอนาคต                       
ที ่ข ับเคลื ่อนประเทศไทยไปสู ่ประเทศที ่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย                   
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓ ) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล     
และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
(๔) ท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู ้ประกอบการที ่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนโดย (๑) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา     
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑      
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีว ิต สุขภาวะ และความเป็นอยู ่ที ่ด ีของคนไทย                
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความชื่อ
สัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้ มแข็งในสถาบันทาง
ศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จาก
ภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่ง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
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ในทุกระดับทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไก   ต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  โดย           
(๑) การสร้างความรอบรู ้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี ่ยงที ่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ ดี 
และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้อง เรียน และ         
(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร ้างค ุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  โดย               
(๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมี   ส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้
ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถ
พึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
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 ๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน (๕) 
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจั งหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที ่บน
ฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน     (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) 
สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภบิาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการ
กำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามามี     ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน    ไมว่่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน     อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 ตัวช ี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) พื ้นที ่ส ี เข ียวที ่ เป ็นมิตรกับส ิ ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
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 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถ่ินกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟแูม่แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ  ทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ     (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม       
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั ่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
 ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ำ
เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยั ด        
รู ้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ        
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา    
และการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติ ธรรม และระบบ
ประชาธ ิปไตย ส ิ ่งแวดล้อม (๓) จ ัดโครงสร ้างเช ิงสถาบันเพ ื ่อจ ัดการประเด ็นร ่วม ด ้านการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ       
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง           
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้อง
มีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ  (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค รัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ          
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) 
ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการ
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะ
สูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ     
ในสังคมรว่มมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและ  (๓) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุต ิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัต ิต ่อประชาชน โดยเสมอภาค  โดย                  
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ
การค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่

ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของ
วิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ขณะที่ประเทศไทยมี
ข้อจำกัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจำกัดหลาย
ด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ำ กำลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ำสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่
ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบ
ร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหา
คอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว      ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้
จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการ
พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
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แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.1 ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง  
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

และเป็นธรรม 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับ 

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
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5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  

และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
    10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ 

ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียนเพื่ออำนวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
- เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
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- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
- บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็น

ทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอำนาจ
ต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
1.3  THAILAND 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0”  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ที่ มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อน
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการ
เปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

 
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ

เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

 วิสัยทัศน์ “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียนบนพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชน”  
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค4์ ประเด็น ประกอบด้วย 
 เกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  โดยอาศัยพืช

เศรษฐกิจหลักที่สำคัญ อาทิยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น ซึ่งในปี 2565 
กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญ โดยการส่งเสริมและวิจัย  เพื่อคิดค้นนวัตกรรม 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม  และสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2565 มูลค่าการค้าชายแดน ของกลุ่มจังหวัดจะขยายตัว โดยอาศัยศักยภาพ
ของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านชายแดน ไทย - มาเลเซีย เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดน โดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับ
การขนส่งและการค้าทั ้งในและต่างประเทศเพื ่อดึงดูดนักลงทุน  ให้เข้ามาลงทุนในพื นที ่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน          
สร้างรายได้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด  

การท่องเที่ยว หลังปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
ด้านการท่องเที่ยวที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ และ
อาเซียน การบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีระบบ
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย  

ความเข้มแข็งของชุมชน อัตลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ การเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษ ฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ทั้งในด้านทักษะฝีมือแรงงาน การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสุขภาวะของคนทุกวัย การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ และการยอมรับเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 
➢ จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)  
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  
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➢ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด  

 
แนวทางการพัฒนา.ประกอบด้วย 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล พืชสมุนไพร 

ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการที่ดี  

๒. พัฒนาเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการรวมกลุ่ม และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  
๕. ส่งเสริมระบบตลาดกลาง ช่องทางการตลาด และสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร                 

ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
๖. ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพ่ือการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ  

แนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  
๑. พัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงและได้มาตรฐาน  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนเมืองชายแดนเมืองเศรษฐกิจที่

สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการ  
๔. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
๕. วางระบบการบริหารจัดการนำ ระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อป้องกันความเสียหายแก่พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๖. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน  

 

แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยปรับปรุงภูมิทัศน์จัดหาสิ่งอ ำนวยความ

สะดวก และบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบการท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม           

เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น  
3. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  
4. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
5. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม  

 
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  
๑. พัฒนาเพื่อยกระดับและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งกระบวนการผลิตและการตลาด  
๓. สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะให้พร้อมประกอบอาชีพ  
๕. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
  1.จุดยืน และตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัด(Strategic positioning)  
ประกอบด้วย ๕ จุดยืน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าใน
ประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คือ
อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา  

 ๒. การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการ
ส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๓. การพ ัฒนาให ้ เป ็น เม ืองการค ้าส ่ ง  ค ้ าปล ีกและการบร ิการของจ ั งหว ัดชายแดนภาคใต้                                
ที่เชื่อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที่มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล เป็นจุด
เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๔. การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและวัฒนธรรมจีน 
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

 ๕. การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ให้มีความสงบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพคน สร้างวินัย
ประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 

 

 2.วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision) 

“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 
คำอธิบายวิสัยทัศน์ 

การกำหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความสำคัญกับการนำความ
หลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการ
พัฒนาที่มุ ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ 
(Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดำรงชีวิตใน
สังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่
แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่าง
มั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลั งงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ
อุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของ
แรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
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 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งม่ันในการนำปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนำ(Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักคิดในการผลิต
และดำเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่
กำหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย 
อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่
จังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ 
และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและ
รายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลง                 อย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองที่มีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความ
มั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นที่ มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ 
ที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน 

ม ีความเข ้มแข ็ งของศาสนา ประชาชนม ีหล ักย ึดและว ิถ ีช ี ว ิตบนฐานของหล ักธรรมทางศาสนา                          
และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
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๓ เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์(Ultimate Goal) 
เป ้าประสงค ์รวมของย ุทธศาสตร ์  ประกอบด้วย ๒ เป ้าประสงค ์รวมที ่สำค ัญค ือ ด ้านเศรษฐกิจ                    

และด้านความม่ันคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่าน
มา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
มีความม่ันคง  
มั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น
ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตานี 

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ยต่อ
หัวต่อปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตานี 

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชน     
มีคุณภาพชีวิต 
และมีความม่ันคง
มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์ความไม่
สงบที่ลดลง  
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๓๒.๕ ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตานี 

ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๓๑.๕๐ สนง.พัฒนา
ชุมชนจงัหวัด
ปัตตาน ี

 

 
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็น และน้ำหนักในการพัฒนาในรอบแผน ๔ ปี ดังต่อไปนี้ 
๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  

การบริการ และการท่องเที่ยว (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) 
๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน(น้ำหนัก 

ร้อยละ ๓๐) 
๓) การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ (น้ำหนักร้อยละ 

๓๐) 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  
และการท่องเที่ยว(น้ำหนักร้อยละ ๔๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
๒) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๓) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๔) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างโอกาสแก่

ชุมชน ประชากร  
๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมวลรวม 
ภาคเกษตร 

-๔.๙๐ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตานี 

๒) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนแปลง/ฟาร์มท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 
-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

 
 
 
๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 
จังหวัดปัตตานี 

๓) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า            การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดปัตตานี 

๔) จำนวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือเพิ่ม
มูลค่าสู่การค้า  

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 

๕) อัตราการขยายตัวของรายได้เพ่ิมขึ้นจากการค้า 
การบริการ และการท่องเท่ียว 

- การค้าส่ง ค้าปลีก 
- การท่องเท่ียว 

 
 
๑.๘๘ 
๒-๕ 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๒ 
๓ 

 
 
๒ 
๔ 

 
 
๒ 
๕ 

สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดปัตตานี 

๖) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของการสร้างงานอาชีพแก่ประชาชนจาก
เกษตรอุตสาหกรรมในระบบประกันสังคม(อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตว,์อุตสาหกรรมยางพารา) 

๒๒,๗๙๙ 
(ราย)    

๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ สนง.ประกันสังคมจังหวัด
ปัตตานี 

  
๓. กลยุทธ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 
กลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain) ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคม และการแข่งขันได้ (ต้นทาง) 

๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ป้อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขัน
ในประชาคมโลก (ต้นทาง) 
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๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์ การ
รวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน (ต้นทาง) 

๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับการพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
และนานาชาติ (ต้นทาง) 

๕) สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม 
และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ (ต้นทาง) 

๖) สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 
คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่ และแนวนโยบายแห่งรัฐ (ต้นทาง) 

๗) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าและ
ครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล (กลางทาง) 

๘) เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์ทางทะเล การท่องเที่ยวทาง
ศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ (กลางทาง) 

๙) สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิม และตลาด
ใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ (ปลายทาง) 

๑๐) พัฒนาระบบการตลาดให้ได้มาตรฐาน การค้าการบริการ และการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างตลาด
ดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด 
ประเทศ และนานาชาติ (ปลายทาง) 

๑๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว เปิดตลาดใหม่ รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุสลิม                
รับการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ (ปลายทาง) 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
๒) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง 

สร้างงาน สร้างรายได้  
๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากข้ึน 
๔) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 
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๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑)ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

๑๗/๑๐
(พัฒนา
ชุมชน/
ทรัพยากรฯ) 

๒/๒๐ ๒/๒๕ ๒/๓๐ ๒/๓๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตานี 

๒)ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม ้ ๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตาน ี

๓)ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ 

๓๒  ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปัตตาน ี

๔)ร้อยละของระดับความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

๕)ร้อยละของเด็กปฐมวัย ๔ ช่วง
อายุ (๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน)  
มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 

๖)ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ผลสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต ๑ 

๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ 

และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร การ

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล (ต้นทาง) 
๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคาม และสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (ต้นทาง) 
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มเพ่ือ

การพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม(ต้นทาง) 
๔) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน 

ในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์ (กลางทาง) 
๕) สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติต่อ

จังหวัดอย่างยั่งยืน (กลางทาง) 
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๖) สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม พร้อม
ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ (กลางทาง) 

๗) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รักษาอัต
ลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน (กลางทาง) 

๘) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา (กลางทาง) 

๙) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 
ที่ประชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง (กลางทาง) 

๑๐) สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง (ปลายทาง) 

๑๑) ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษาให้ยั่งยืน 
(ปลายทาง) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่สำคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ  
(น้ำหนักร้อยละ ๓๐)” 
 

๑. เป้าประสงค์  
๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อม่ันต่อรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจสิติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๓) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
ตัวช้ีวัด ผลงานที่

ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ที่ทำการปกครอง 
จังหวัดปัตตานี 

๒) ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านสีขาว 
(หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ศูนย์อำนวย 
การป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัด
ปัตตานี 

๓) อัตราการลดลงของคดีความม่ันคง
จากความไม่สงบเรียบร้อย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดปัตตานี 

๔) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบริการของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สถิติจังหวัด
ปัตตานี 

๕) จำนวนส่วนราชการที่พัฒนาตาม
แผนงานปัตตานีทันสมัย (สร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริการประชาชน 

๑ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ สำนักงานจังหวัด
ปัตตานี 
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การพัฒนาเว็บไซต์  
๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ บาฮาซา) การ
จัดบริการออนไลน์แก่ประชาชน การ
เพ่ิมจุด wifi บริการประชาชนในพ้ืนที่
บริการของส่วนราชการ) 

 
 

๓. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความม่ันคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดลำดับความสำคัญของ 

กลยุทธ์ และกำหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย  

(ต้นทาง) 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของจังหวัด

ด้วยการทำงานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร (กลางทาง) 
๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ 

ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัดประเทศ อาเซียน และ
นานาชาติ (กลางทาง) 

๔) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการทำงานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ                
เน้นภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (กลางทาง) 

๕) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ (กลางทาง) 

๖) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง 
สู่นานาชาติ (ปลายทาง) 

เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุข 
ภายใต้เศรษฐกิจที่ ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

  พันธกิจการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ การค้า การลงทุน  
   ๒. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะ  
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถาบันครอบครัว 
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 
   ๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   เป้าประสงค์ 
   ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ  
   ๒. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน 
   ๓. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   ๔. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
   ๕. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   ๖. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เชื่อมโยงตลาดและนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
การค้าออนไลน์ และสตาร์ทอัพ 

  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ผลิตภัณฑ์
และการตลาดของสินค้า เพ่ือนำไปสู่ตลาดสากล 

  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและอำนวย
ความสะดวก 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 

ระบบชลประทานขนาดเล็ก ท่าเทียบเรือ และสนามกีฬา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร การขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
  กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทำผังเมือง ผังตำบล 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที ่ ๑ คุ ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที ่เป็นแหล่งท่ องเที ่ยว และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

  กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง 
  กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมสินค้า

ทางการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น      ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที ่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว     และชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
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ส่วนที่ ๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๑. ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ๑) สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
    จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน       

ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๑,๐๕๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑,๙๔๐.๓๕ 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัด
ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวั ดสงขลา สภาพภูมิ
ประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด    
มีหาดทรายยาวและเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ ๑๐-๓๐ กิโลเมตร   มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด ๑๑๖.๔๐ กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่อำเภอชายทะเล ๖ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนา
เระ อำเภอสายบุรี และอำเภอ  ไม้แก่น พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน
ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอำเภอแม่ลาน อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง 
อำเภอมายอ และอำเภอปะนาเระ พื้นที่ภูเขาเป็นพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอกะพ้อ และทาง
ตะวันออกของอำเภอสายบุรีบริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ปลูกลองกอง ยางพารา  สภาพ
ภูมิอากาศ ปัตตานีเป็นจังหวัดที ่อยู ่ทางภาคใต้ฝั ่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที ่มีฝนตกตลอดทั ้งปี ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่ทางด้านตะวันออก ไม่มีภูเขาสูงกั้น จึงได้รับ
อิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ทำให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝน
ตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ทำให้ได้รับกระแสลมจาก
มรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี       การปกครองจังหวัดปัตตานี ได้แบ่งหน่วยการ
ปกครองออกเป็น ๑๒ อำเภอ ๖๔๕ หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๙๖ แห่ง  
 การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด และสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ๑. จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยสำคัญท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
  ๑) ประชากรโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีซึ่งเป็น     จุดแข็งเชิง
สัญลักษณ์ท่ีโลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี 
  ๒) มีพื้นที่อ่าวปัตตานีรวม ๗๔ ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญ 
และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๑๖.๔ กิโลเมตร เหมาะแก่การทำประมงทะเลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำชายฝั่ง รวมถึงเป็นจุดท่องเที่ยวทางน้ำ 
  ๓) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน ปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ แพะ และสัตว์ปีก ที่มีความต่อเนื่องรองรับ อุตสาหกรรมการผลิต
และไม้ผล อีกท้ังยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
  ๔) มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็น มรดกทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชุมชน ทั้งอิสลาม 
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พุทธศาสนา และวัฒนธรรมจีน และมีบริการฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและ ต่างประเทศท่ีสามารถสร้างคุณค่า
และมูลค่าทั้งการท่องเที่ยวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
  ๕) การรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง เช่น เครือข่าย สุขภาพ       
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตสินค้าฮาลาลชุมชนรองรับการ พัฒนาซึ่งมีการรวมกลุ่มของ
ชุมชนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งเป็นจำนวนมากหลายสาขา เช่น บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ผลไม้แปรรูป กลุ่ม
ทอผ้าจวนตานี 
  ๖) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการประมงฯลฯ 
  ๗) จังหวัดปัตตานีมีแม่น้ำสายหลัก ๒ สาย คือ แม่น้ำปัตตานี  และแม่น้ำสายบุรี มีแหลม ตาชี          
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่กำบังคลื่นลมหรือมรสุมเหมาะสมต่อการเป็นท่าเรือ พื้นที่อ่าว   มีความกว้าง
เหมาะสมในการเดินเรือและสัญจรทางน้ำ 
  ๘) เส้นทางการคมนาคมของจังหวัดมีทั้งทางบก ทางรางและทางน้ำ มีจุดเชื่อมโยงทางการ คมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกล์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาเซียนตอนล่าง 
  ๙) ธุรกิจการบริการ การค้าส่งและค้าปลีกของจังหวัด มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีกิจกรรมทางการ
ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่หลากหลาย มีธนาคารพาณิชย์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่หลากหลาย   มีโรงแรมท่ีไดม้าตรฐานในการ
รองรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยว และการประชุมสัมมนา 
  ๑๐) มีโครงสร้างพื ้นฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย์ เช่น ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที ่รองรับ           
ทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งทำการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทำการประมงระหว่าง
ประเทศ 
 ๒. จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสำคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 
  ๑) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน้อย ทำให้ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ฐานการ
ผลิตยังแคบ ขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ปัญหา ทางด้านการเกษตร
ของจังหวัดทีร่ะบบการบริหารจัดการน้ำสู่พ้ืนที่การเกษตรยังไม่สมบูรณ์ ขาดตลาดกลาง สินค้าเกษตร 
  ๒) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวที่มา ท่องเที่ยวจะ
ไปพักค้างที่หาดใหญ่มากกว่าการใช้บริการในพื้นที่ ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีตลอดฤดูกาล ท่องเที่ยว และรูปแบบการ
ดำเนินการไม่ได้มีการสร้างสรรค์รองรับการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน 
  ๓) ขาดการบริหารจัดการน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร พบว่า ครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ ๑.๕๕ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก การขาดความพร้อมทาง
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการขนส่งทางน้ำ การมีพ้ืนที่น้ำท่วมซํ้าซาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชผล การเกษตรปัญหาคุณภาพ
น้ำบาดาลเป็นสนิม 
  ๔) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดส่วนคนจน ร้อยละ ๓๓.๔๙ สูงเป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ 
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  ๕) โรงงานแปรรูปผลผลิตไม่มีนักลงทุน โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เต็มที่ ขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ การดูแลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง  เนื่องจาก
เกรงปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
  ๖) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาอ่าวปัตตานีเสื่อมโทรม ปัญหา
ทางด้านขนส่งทางเรือ เนื่องจากมีตะกอนจากแม่น้ำปัตตานี และคลองจากอ่าวไหลทับถมทำให้ดินตะกอนตกทับถมเร็ว จึง
เกิดการตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าและใช้ประโยชน์จากท่าได้เต็มที ่
  ๗) สินค้าระดับชุมชนจำนวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  ๘) ปัญหาสุขภาพอนามัยและวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาด ความ
ตระหนักในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดีมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ มีโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน  โดยเฉพาะปัญหา
อนามัยแม่และเด็ก 
  ๙) ปัญหาการขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จากผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา
ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
  ๑๐) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานี  ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ  ขาดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 
  ๑๑) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  ๑๒) การเข้าถึงองค์ความรู้และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีจำกัด     การใช้
ประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังไม่ทั่วถึง 
  ๑๓) ระบบการตลาด การค้าและการลงทุนของจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง ขาดการส่งเสริมและให้
ความสำคัญกับการค้าการแข่งขันกับคู่แข่ง การค้าในระบบดิจิทัล รวมทั้งการขยายการค้าไปยังต่างประเทศ 
 ๓. โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
  ๑) การสถาปนาความสัมพันธ์จากสังคมมุสลิมในอาเซียนและโลกอาหรับเอื้อต่อการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางการค้า และการพัฒนาทางด้านสังคมมุสลิม 
  ๒) นโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศให้ความสำคัญในการพัฒนา และเร่งเสริมสร้าง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และ
การเชื่อมโยงสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ (เบตง สุไหงโกสก และ หนองจิก) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีแผนสนับสนุน

ให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลง ในการประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้าน
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและบริการฮาลาล 
  ๓) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง 
จากสื่อและองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทำการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔) เงื่อนไขพิเศษสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเงื่อนไขการลงทุน     ที่รัฐบาล
สนับสนุนในห้วงเวลาที่ผ่านมาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  ๕) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การก้าวสู่สังคมดิจิตอลและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยี
มากขึ้น 
  ๖) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง คือ สงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับ
ผลผลิตของจังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันรวมถึงการเป็นจังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงกับด่าน
เข้าออกชายแดน ซึ่งไม่ไกลเกินไปจะทำให้เกิดความสะดวกในการเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 
  ๗) การมีระบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP, ISO ๙๐๐๑, 
มกอช., มผช. เป็นต้น เป็นนโยบายหลักซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน โดยมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็นจากนโยบาย
ของกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  ๘) เครือข่าย NGO ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายของ
จังหวัด เพื่อการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง 
  ๙) โอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ซึ ่งเป็นที่รู ้จักของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
  ๑๐) การจัดการปัญหาความมั่นคงโดยยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของรัฐบาล 
นโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐและกระบวนการยุติธรรม เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นการเฉพาะ                 มีงบประมาณ สนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  ๑๑) รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการขนส่งทางน้ำ การพัฒนาระบบการคมนาคม และ  โลจิสติกส์
เชื่อมอาเซียน โดยกำหนดสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมทั้งการพัฒนา ผ่านจังหวัดสงขลาที่
ยกระดับเป็นจังหวัดนานาชาติ การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมต่ อกับ ด่านชายแดนของจังหวัด
นราธิวาส 
  ๑๒) การเกิดวิกฤติโลกร้อนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในจีน ได้รับ
ความเสียหายจึงเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการค้าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด 
 ๔. ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
  ๑) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาลจากประเทศ มาเลเซีย 
แฟชั่นมุสลิมจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น ทำให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ขาดมาตรการปกป้อง สินค้าภาคการเกษตร
ของประเทศ 
  ๒) ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ไม่เอ้ืออำนวยต่อการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด ทำให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความเชื่อมั่น
ต่อการลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และการนำเสนอข่าวสาร 
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  ๓) มีปัญหาน้ำมันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการถูกให้เป็นประเทศที่มี
ปัญหาด้านการค้ามนุษย์กระทบต่อการทำการประมง โดยเฉพาะโรงงานปลาป่น ซึ่งใช้วัตถุดิบจากอวนลาก และการ
ส่งออกผลผลิตทางการประมงของจังหวัดที่กระทบจากการถูกตัดสิทธิทางการค้าจากปัญหาประมง 
  ๔) ความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย    มีผลต่อ
ความต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแต่ขาดการผลักดัน ในระดับ
ปฏิบัติ และการบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเขต
อุตสาหกรรม 
  ๕) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและมีภาวะผันผวนตามความเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่า การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรตกตํ่า ทำให้รายได้การ
ส่งออกผลผลิต การลงทุนของจังหวัด และรายได้เกษตรกรของจังหวัดไม่แน่นอน 
  ๖) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทำให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผล
ต่อความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตมีน้อย 
  ๗) มีการแข่งขันอุตสาหกรรมประมงสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทำให้ต้องมีการนำเข้า
วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู ้ประกอบการจะต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต 
  ๘) นโยบายด้านการศึกษาจากส่วนกลางในการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ไม่แตกต่างจาก  ที่อ่ืน ๆ ทั้ง 
ๆ ที่สภาพปัญหามีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาเข้ากับบริบทของพ้ืนที่ได้ อีกท้ังการจัดส่งครูคุณภาพมา
ในพ้ืนที ่ไม่ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาในอุดมศึกษาจากระดับอนุปริญญาไประดับปริญญาตรี
ไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ ในด้านการไม่มีหลักประกันและการรับรอง
คุณวุฒิด้านการศึกษาของผู้จบอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียบุคลากรคุณภาพโดยเฉพาะการไปทำงาน
ต่างประเทศที่ให้การยอมรับ 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
  ๒) การประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    ๒.๑) ผลการประเมินเชิงปริมาณ จากการประเมินผลโดยการสุ่มสอบถามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี จำนวน ๗๐ แห่ง จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จำนวน ๑๑๔ แห่ง ปรากฏ
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดปัตตานี มาประกอบและเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒) จากผลการประเมินเชิงคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดปัตตานี  มีความ
สนใจและได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากการสังเกตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ได้นำส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ยุทธศาสตร์ของแต่ละแห่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ๒. ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงาน 
  ๑) ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ 
   ๑.๑) การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ได้อย่าง ตรงจุดและ
ยั่งยืน 
   ๑.๒) เกิดการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
   ๑.๓) ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอ
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นตนเอง 
   ๑.๔) การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ทั ้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ผลกระทบ 
   ๒.๑) การแก้ปัญหาของประชาชนยังไม่มีความครอบคลุมในบางประเด็นปัญหา ต้องอาศัยความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกฝ่าย ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   ๒.๒) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านและแนวทางแก้ไข 
  ๑) ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑.๑) งบประมาณในการดำเนินการจัดระบบบริการสาธารณะไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
   ๑.๒) การนำเสนอข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒) การดำเนินงานที่ผ่านมา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน และสอดคล้องตามแนวทางการประสานแผนที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด 
  ๓) แนวทางแก้ไข 
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   ๓.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความรู้ ความเข้าให้กับประชาชนทุกระดับเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
   ๓.๒) กำชับและขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนเข้าร่วมประชุม การจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น – การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการ SWOT Analysis 
 3.1  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (strength) 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

เช่น การก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทาง  ไฟฟ้า  และระบบประปาน้ำดื่มน้ำใช้  
- มีการจัดทำประชาคมเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด 

จุดอ่อน  (weekness) 
- งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านนี้  ที่มีเป็นจำนวนมากได้           อย่าง

รวดเร็วและท่ัวถึง 
- บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ  ต้องมีภาระงานในรับชอบมากทำให้การทำงานอาจจะ

มีความล่าช้าได้ 

-  
ปัจจัยภายใน 

โอกาส (oppotunity) 
- ประชาชนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาในด้านนี้มาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การเสนอปัญหาและ

ความต้องการ และให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำให้โครงการในด้านนี้ประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี 

- หน่วยงานต่างๆในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสูงขึ้นไป  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสามารถเข้ามาจัดการ
ดำเนินการในโครงการที่เกินศักยภาพและความสามารถท่ี อบต. จะดำเนินการได้ 
 
อุปสรรค (threat) 

- ความต้องการและสภาพปัญหามีมาก  ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่ างรวดเร็ว
และท่ัวถึง 

- ประชาชนมีความคาดหวังสูงที่จะให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมักมีการเรียกร้อง
ให้ดำเนินการอย่างที่คาดหวังไว้  ซึ่งความเป็นจริงในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากทำให้เกิดเสียงสะท้อนกลับในทางลบมาสู่
หน่วยงาน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานได้ 

- ประชาชนบางกลุ่มเกิดการเบื่อหน่ายต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงาน  ที่มีระเบียบขั้นตอนที่ซับซ้อน  ยาก
แก่การเข้าใจ จึงไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
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3.2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (strength) 
- หน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาเป็นอับดับต้นๆ โดยมีการ

จัดทำโครงการ/แผน และจัดทำงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านนี้ 
- หน่อยงานที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกๆด้านที่เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน เช่น การสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตชุมชน การพัฒนาเด็กเล็ก 
จุดอ่อน ( Weekness ) 

- บุคลากรในหน่อยงานยังไม่มีความรู้ในบางเรื่องอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข,
หรือการพัฒนากลุ่มอาชีพ จึงทำได้แค่การสนับสนุนงบประมาณและประเมินผล แต่ยังไม่มาสารถให้ความช่วยเหลือในการ
ให้ความรู้ในด้านนั้นๆ ได้ดีเท่าท่ีควร เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแต่ยังมีน้อยกลุ่มที่มี 
การดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้ เนื่องจากขาดความรู้ในการบริหารจัดการ   เป็นต้น 

- หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการเรื ่องการศึกษา ทำให้ไม่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในด้านนี้ได้อย่างเต็มที ่

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ชุมชนตำบลบางโกระมีสาธารณสุขและโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

- ตำบลบางโกระยังห่างไกลจากแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ไม่มีสภาพของความแออัดให้เห็น ทำให้ห่างไกลจาก
โรคติดต่อและโรคต่างๆ 

- ประชาชนยังอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์มิตร ทำให้เดความสนใจร่วมกันในด้านต่างๆ อันส่งผลต่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ต่างๆข้ึนมาหลากหลายกลุ่ม เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

- หน่อยงานอื่นๆภายนอกพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกกรมโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะด้านนี้ถือเป็นเรื่องที่ทุกหน่อยงานให้ความสำคัญ เนื่องจากถือเป็นการ
พัฒนาคน อันส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ตามมา 
อุปสรรค์(threat) 

- ยังมีประชาชนที่ขาดความรู้เนื่องจากได้รับการศึกษาในระดับต่ำ ทำให้ว่างงานมากส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่
ของครัวเรือน 

- การรวมกลุ่มยังไม่มีความเข็มแข็ง เนื่องจากไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลให้การรวมกลุ่มที่ผ่านมาไม่
ประสบความสำเร็จ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบางโกระยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาถูก ในขณะที่
ต้นทุนสูง และคา่ครองชีพก็สูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นอยู่ต่ำลง 

- ประชาชนยังไม่มีความใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค เนื่องจากไม่มีความรู้ที่ถูกต้องใน
เรื่องนี้ และจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานมากกว่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาโรคก็ยังสูง 
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3.3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 
- บุคลากรล้วนเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ ทำ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานและชุมชน 
- บุคลากรได้ผ่านการอบรมและศึกษาดูงาน จนมีความรู้ความสามารถในกี ่ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้อง 
จุดอ่อน (weekness) 

- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติยังมีไม่ครบถ้วน บางส่วนชำรุดต้องซ่อมแซมทำให้ลดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

- ขาดสถานที่ในการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่สถานที่ในการจัดการจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนา

ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประชาชนเป็นหลัก 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(opportunity) 
- ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่อยงานอื ่นๆ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนในการจัดการอบรม บุคลากร การสัมมนา ศึกษา  ดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่นในการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้อถ่ินให้บรรลุผล 
อุปสรรค์(threat) 

- ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการตรวจสอบการทำงานของหน่อยงาน เนื่องจากไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อระบบราชการ เช่นไม่รู้ว่าประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ และไม่เข้า
บทบาทหน้าที่ของหน่อยงานราชการอย่างเพียงพอ ทำให้ไม่อยากเข้ามามี  ส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการ รวมทั้งยังขาด
ความรับผิดชอบต่อชุมชนโดย 

 
3.4 ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 
- หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีการบรรจุเรื่องของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการ 
- หน่วยงานมีการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ ที่ทำการอยู่เสมอ เพ่ือให้ดู

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และพัฒนา 
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จุดอ่อน (weekness) 
- ขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการในด้านนี้ต้อง

ทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งต้องใช้ทั่งอุปกรณ์  กำลังคน สถานที่ ซึ่ง
นั่นย่อมหมายถึงงบประมาณที่มีเพ่ิมขึ้น 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(opportunity) 

- ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้คามสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งพร้อมให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการที ่มีการเสนอเข้ามา โดยหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป สามารถเข้ามาจัดการ
ดำเนินการในโครงการที่เกินศักยภาพและความสามารถท่ี อบต. จะดำเนินการได้ 

- ตำบลบางโกระยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือการประกอบการที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม 
ทำให้สามารถอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมที่มีอยู่และพัฒนาได้รวดเร็วกว่า 
อุปสรรค์(threat) 

- ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในการให้ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และยังไม่เห็นถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่ากับการสร้างสิ่งอำนวยสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- ชุมชนต้องการความเจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 
ถนน คูระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้า หรือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ล้วนแต่จำเป็นที่จะต้องทำลายสภาพแวดล้อมในรอบข้างที่มี
การดำเนินการ เช่น การตัดต้นไม้ แผ่วถางป่า ฝุ่นควันที่เกิดจากการก่อสร้าง       เสียงรบกวน กองเศษวัสดุเป็นต้น 

3.5 การพัฒนาภาพและความเข็มแข็งของชุมชน 
ปัจจัยใน 

จุดแข็ง(strength) 
-  หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและความเข็มแข็งของชุมชน ในเรื่องของการส่งเสริม

คุณธรรม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา การส่งเสริมด้านกีฬาและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
โดยมีการบรรจุเรื่องของารอนุรักษ์และพัฒนาในด้านดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการ และ
มีการจัดทำงบประมาณเพ่ือสนับสนุนในด้านนี้เสมอ 

- บุคลากร/ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารองค์กร ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท่องถิ่น และมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งทำให้สามารถสะท้อนความต้องการ
และวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนแต่ละศาสนาได้ ทำให้สามารถจัดกิจกรรมได้ต้องตรงกับความต้องการและศาสนา 
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จุดอ่อน (weekness) 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(opportunity) 
- ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ

ศาสนา ซึ่งถือเป็นด้านที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคนนั่งเอง เห็นได้จากการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมารับผิดชอบใน
ด้านนี้โดยเฉพาะ และพร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการที่มีการเสนอเข้ามา โดยสามารถเข้ามาจัดการ
ดำเนินในโครงการที่เกินศักยภาพ และความสามารถท่ี อบต.จะดำเนินการได ้

- จำนวนเยาวชนและประชาชนที่ติดยาเสพติดขั้นรุนแรงยังมีส่วนน้อย ส่วนใหญ่จะสนใจในการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬามากกว่า 

- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
อุปสรรค์ (threat) 

- สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และการทำนุบำรุงศาสนาเท่าที่ควร รวมทั้งการที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ถดถอย ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา
มากมาย 

- การอนุรักษ์และพัฒนาในด้านนี้ ยังเป็นเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนน้อย และไม่มีแรง
กำลังพอที่จะแสดงให้ชนรุ่นหลังเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการทำนุบำรุงศาสนา 

- ตำบลบางโกระมีประชาชนที่นับถือพุทธและอิสลาม จึงมีความต้องการที่แตกต่างกัน การจะสนับสนุนในเรื่องใด
จึงต้องตั้งอยู่ความเป็นกลาง ให้ความสำคัญกันทั้งสองศาสนาเท่าเทียมกัน จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงหลักการของแตล่ะ
ศาสนาเพื่อที่จะปฏิบัติต่ออันได้อย่างถูกต้อง 

- การติดยาเสพติดยังมีอยู่ในกลุ่มเยาวชน ถึงจะมีส่วนน้อยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
3.6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(strength) 
- มีการจัดสร้างหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน การแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน อันจะทำให้ระบบ
บริการประชาชนมีความสะดวกเร็วขึ้น 
- มีการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเท่ียง และนอกเวลาราชการ 

จุดอ่อน (weekness) 
- หน่วยงานยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาระบบบริหารได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้อรถของ

หน่วยงาน เนื่องจากจำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาด้านอ่ืนๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกว่า 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(opportunity) 
- มีการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบการให้ปริหารประชาชนให้มีความรวดเร็ว และนำเทคโนโลยีต่างๆ 
พัฒนาเพื่อให้มีมีข้ันตอนการดำเนินการต่างที่คล่องตัวขึ้น 

อุปสรรค (threat) 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจการทำงานของหน่วยงานราชการ และมีความคาดหวังสูงที ่จะให้หน่วยงานสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบครัวในทุกด้าน 
- ความต้องการการพัฒนาในด้านอื่นๆยังมีอยู่มาก จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาในด้านนั้นๆให้

เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนเสียก่อน 
3.7 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง(strength) 

- มีความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลโดยร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งตำบล 
- มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงท ี
จุดอ่อน (weekness) 

- หน่วยงานยังขาดงบประมาณที่เพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส(opportunity) 
- การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อุปสรรค (threat) 
- สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 
“ ตำบลแห่งสันติสุข ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทั่วถึง ครบครัน ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ดีกิน

ดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ชุมชนตัวอย่างด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการอนุรักษ์ ” 

พันธกิจหลักการพัฒนา 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือความอำนวยความสะดวก 

แก่ประชาชนในชุมชน 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนในด้านการศึกษา การส่งเสริม 

เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งช่วยเหลือผู้ดอยโอกาสทางสังคม 
3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ

ที่ด ี
4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และร่วมสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดข้ึนภายในชุมชน 
5 สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันการ

แพร่ระบาดของสิ่งเสพติด โดยการสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของของ
ประชาชนในการพัฒนา 

6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการประชาชน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 

7 เสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1 ตำบลบางโกระมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 2 ประชาชนในตำบลบางโกระมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง 

3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่ 
มีความโปร่งใส และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

4 ตำบลบางโกระมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิต 
5 ตำบลบางโกระมีภูมิคุ้มกันชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามหลักประชาสังคม 
6 ระบบการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระมีความสะดวกรวดเร็ว 

และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
7 ตำบลบางโกระเป็นตำบลแห่งสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปราศจากความรุนแรงจากสา

ธารณภัยต่างๆ 

นโยบายของผู้บริหารองค์การส่วนตำบล 
1. ยุทธศาสตร์ การบริหารและการปกครอง 
1.1 เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.2 บริหารงานโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.3 ให้การบริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นกันเอง รวดเร็ว เสมอภาค 
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1.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
1.5 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงาน 
1.6 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรชุมชนเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บภาษี-ค่าธรรมเนียม 
1.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
1.9 จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาตำบล 
1.10  จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ชุมชนได้ทราบทั่วกัน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     

 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ระบบระบายน้ำ  และทางเท้า  
 แนวทางท่ี 2 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง    
 แนวทางท่ี 3 จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน     

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับอย่างเป็นองค์รวม 

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนในชุมชน 
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 แนวทางท่ี 4 ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของคนชรา  ผู้พิการ คนยากไร้ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร     

 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  บุคลากร  และสมาชิกสภา อบต.  
แนวทางท่ี 2 จัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บ  รักษา  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   

          4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม         
แนวทางท่ี 1 สร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน  

          5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน    
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาศาสนา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่น        
แนวทางท่ี 2  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในชุมชน 
แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการกีฬา  และกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการพัฒนา   
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ หน้า 55 

 

        6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน      
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนา  จัดหา  ปรับปรุง  สถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
7.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน และความสงบเรียบร้อยในชุมชน
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน   
     

 

 



 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

ปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดปตัตานี 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กการ
บริหารส่วนตำบล 

บางโกระ 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการค้า           
การลงทุน พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม/ระบบโลจิสติกส์ 

และวางระบบป้องกนั     

สาธารณภัย 

พัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต

และกระบวนการสร้าง 

การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง จากฐานเกษตร

อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้าการบริการ และการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาสังคม  
ชุมชนที่น่าอยู่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นและส่งเสริม

อาชีพชุมชน 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน บริการสาธารณะ 

และการจัดการพลังงาน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ส่งเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชนในชุมชน 
 

การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กร 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

การพัฒนา
สภาพแวดล้อม 

การพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

การพัฒนาระบบบริการ

ประชาชน 

การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

ด้านความ
มั่นคง 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

และ

สาธารณูปการ 

เพื่อความอำนวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

ชุมชน 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคมให ้มี
คุณภาพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

 



ที่ ยุทธศาสตร ดาน  แผนงาน
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

สนับสนุน

1. บริหารทั่วไป 1. บริหารงานทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

1. สรางความเขมแข็งของชุมชน

2. การศึกษา

3. สาธารณสุข

4. สรางความเขมแข็งของชุมชน

5. การเกษตร

6. งบกลาง

5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

1. บริหารงานทั่วไป

2. การศึกษา

3. เคหะและชุมชน

4. สรางความเขมแข็งของชุมชน

5. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สํานักปลัด

กองชาง

3. การดําเนินงานอ่ืนๆ

1. การรักษาความสงบภายใน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

 - 

6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

2. บริการชุมชนและสังคม

7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  - 

1. บริหารทั่วไป

2. การศึกษา

3. เคหะและชุมชน

1. บริหารทั่วไป

 - 

1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2. เคหะและชุมชน

สํานักปลัด

 - 

 - 

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของ

ประชาชนในชุมชน

1. บริการชุมชนและสังคม

4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา

สภาพแวดลอม

สํานักปลัด

 - 

1. บริหารงานทั่วไป

2. การศึกษา

3. สรางความเขมแข็งของชุมชน

4. งบกลาง

1. บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทั่วไป

2. เคหะและชุมชน

1. บริการชุมชนและสังคม

2. ดานการเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1. บริหารทั่วไป สํานักปลัด

กองชาง 

กองคลัง

            การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

                  สวนที่ 3

 

กองชาง

3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ  57



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 13,401,200 5 977,600 31 15,817,850 20 11,284,800 14 8,587,300 86 50,068,750

แผนงานเคหะและชุมชน 9 2,392,000 11 1,697,000 24 1,647,000 21 1,963,000 15 888,000 80 8,587,000

รวม 25 15,793,200 16 2,674,600 55 17,464,850 41 13,247,800 29 9,475,300 166 58,655,750

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

แผนงานการศึกษา 8 1,793,000 8 1,793,000 8 1,793,000 8 1,793,000 8 1,793,000 40 8,965,000

แผนงานสาธารณสุข 13 495,000 13 495,000 13 495,000 13 495,000 13 495,000 65 2,475,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 430,000 7 430,000 7 430,000 7 430,000 7 430,000 35 2,150,000

แผนงานการเกษตร 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 4 80,000 20 400,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

แผนงานงบกลาง 4 4,242,000 4 4,242,000 4 4,242,000 4 4,242,000 4 4,242,000 20 21,210,000

รวม 39 7,190,000 39 7,190,000 39 7,190,000 39 7,190,000 39 7,190,000 195 35,950,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 0 6 550,000 6 550,000 7 600,000 6 550,000 31 2,250,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

แผนงานงบกลาง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

รวม 9 700,000 9 1,250,000 9 1,250,000 10 1,300,000 9 1,250,000 46 5,750,000

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ.01

    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 รวม 5 ปป 25670

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  58



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 รวม 5 ปป 25670

แผนงานการเกษตร 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 20 800,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 5 210,000 25 1,050,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

แผนงานการศึกษา 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 20 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 2 2,200,000  -  - 2 2,200,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 16 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 12 300,000 64 1,500,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 16 700,000 16 710,000 17 910,000 16 710,000 16 710,000 81 3,740,000

รวม 37 1,070,000 33 1,080,000 34 1,280,000 35 3,280,000 33 1,080,000 172 7,790,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 110,000 2 110,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 13 550,000

แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 1 100,000 2 400,000 2 165,000 5 665,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -   - 1 100,000 1 100,000

รวม 2 110,000 2 110,000 4 210,000 5 510,000 6 375,000 19 1,315,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 380,000 6 380,000 7 400,000 6 380,000 6 380,000 31 1,920,000

รวม 6 380,000 6 380,000 7 400,000 6 380,000 6 380,000 31 1,920,000

รวมทั้งสิ้น 123 25,453,200 110 12,894,600 153 28,004,850 141 26,117,800 127 19,960,300 654 112,430,750

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  59



แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนน

1 กอสราง(ตอเติม)ถนนคสล. 

สายบาน นายอรรถพล - 

สวนนางปทมวรรณ บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง 4.00 ม. 

ยาว 380.00 ม.

หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 1,520 ตร.ม.

 -  - 1,033,600  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 บุกเบิกถนนหินคลุก สายศาลาลุงชวง 

นาวาทอง - คลองสาธารณะ 

(ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 4 ม. 

ยาว 380 ม.

 -  -  - 1,033,600  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน คสล.

สายบาน นางปทมา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน  คส

ล.กวาง 3 ม. 

ยาว305 ม.

 -  - 45,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  60 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบาน

นายเฉลิม  สุทธิโพธิ์ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 140.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

0.40 เมตร จํานวน 1  จุด 

 5 ทอน

 -  -  -     100,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

5 บุกเบิกถนนหินคลุก สายสวนลุงเริญ 

ทุงตากแดด - ม.4 โคกโพธิ์ 

 (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม.

 -  -  -  - 276,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

6 บุกเบิกถนนหินคลุก สายคลอง

สาธารณะฝายเก็บน้ํามวงหลุง  (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.   

ยาว 1000 ม.

 -  -  - 920,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

7 บุกเบิกถนนหินคลุก

สายบานนายนิรันดร  ศิลมฤทธ์ิ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก  กวาง 2 ม.  ยาว 

150 ม. (พรอมวางทอระบาย

น้ําขนาด0.80 ม. จํานวน 3 ทอ)

 -  -  - 80,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

8 ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

จากบาน นาย กลอม 

- ศาลาเอนกประสงค (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

กวาง 1 ม. ยาว 280 ม.

 -  - 196,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

9 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

ถนนแอสฟสติก 

สายบานปลักน้ําขุน (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

 -  -      1,880,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  61 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

10 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนางเยียน  บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 ม.

ยาว 70.00 ม.

 -  - 78,750  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

11 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนายสมชาย  ชูศรี (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00เมตร 

ยาว 60.00 เมตร

 -  -  - 55,200  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

12 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบาน

นายวิม  ขวัญสุรัตน  - 

คลองโกวาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกขนาด

กวาง  3.00 ม.

ยาว 239.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15  ม.

162,800  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

13 ซอมแซมปรับปรุงไหลทางทํานบบาน

มวงหลุง (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000.00 ม.

 -  - 920,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

14 บุกเบิกถนนหินคลุก จากถนนสาย

ฟารมไกหยิก - ชนถนนสายโคกเหรียง

(ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 3 ม. 

ยาว 255 ม. 

พรอมวางทอ 

(ตามแบบท่ี อบต.กําหนด)

312,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

15 บุกเบิกถนนลูกรัง สายสวนยีรี - 

คลองขี้แรด (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรังขนาดกวาง 4 ม. 

ยาว 335 ม. 

พรอมวางทอ 0.80 ม. 

จํานวน 6 ทอ 1จุด

300,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  62 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

16 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลติกสายหนาวัดสุนทรวารี - 

เขตทาเรือ (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 620 ม.

หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3100 ตร.ม.

1,209,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

17 กอสรางถนน คสล.

หนาบาน ผญบ. ม.2 - บานนางเนย   

(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 745.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 1,830,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

18 กอสรางถนนหินคลุกสายชลประทาน 

ม.2 - ม.1 ต.ทาเรือ (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,500.00 ม.

หนา0.20 ม.

 -  -  - 2,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

19 บุกเบิกถนนหินคลุก 

ที่ดินนางอนงค  - 

เขตคลองโกวาว ม.1  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง4 ม.    ยาว

320 ม. หนา 0.30 ม.

 -  -  -  - 120,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

20 กอสราง ถนน คสล. สายหนาบาน

นายนิกร หนักแดง - 

คลองสาธารณะ(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 -  -  -  - 149,900 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

21 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานนางยุภา ชูเทพ  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4 ม. 

ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.54 ม.

 -  - 94,500  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  63 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

22 กอสรางถนน คสล.หนาปอมยาม - 

นางผอง  หาดแกว (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. ยาว 320 ม.

กวาง 4 เมตร

 -  -  - 896,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

23 เสริมไหลทางถนนหนาวัด

สุนทรวารี (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 2.00-3.00 ม.

ยาว 52.00 ม.

674,500  -  -  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

24 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลอง 

ถนนชลประทาน - เขตทาเรือ (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 600 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2400 ตร.ม.

554,300  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

25 บุกเบิกถนนลูกรังสายคลองธรรมชาติ 

ม.3

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรังขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.70 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

590,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

26 บุกเบิกถนนหินคลุก 

สายบานนายวุฒิชัย - ครูธัญญภัทร 

(ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 680 ม.

467,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

27 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานผูใหญบานถึงคลองธรรมชาติ     

(ม. 3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.  

ยาว150. ม.

 - 75,000  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  64 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

28 กอสรางสะพาน คสล. 

บริเวณบานครูธัญญาภัทร (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

สะพาน คสล.  กวาง 4 ม.  ยาว

 10 ม.

 -  - 200,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

29 บุกเบิกถนนลูกรังสายบานนางนิภา - 

คลองขี้แรด  (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  1 แหง

กวาง  3 ม.  ยาว 1,000 ม.

 -  - 600,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

30 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคง ม.3 

สวนนายยิ่ง  สวนแกว - 

สวนนายวิรัตน  ไชยลาภ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน หินคลุก กวาง  4.00 ม. 

ยาว 165.00 ม.

หนา0.15 ม. รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กําหนด

-  -  -  - 148,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

31 บุกเบิกถนนลูกรังสายโคกมวง - 

ชลประทาน ม.2 และ ม.3 พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวกพรอม

กับระบายน้ําไดดี

ถนนคสล. กวาง 4.00 ม.  

ยาว 960.00 ม.  หนา 0.70 ม.

 พรอมวางทอระบายน้ํา  Ø 

0.40 ม.จํานวน 7 จุด 

จุดละ 6 ทอน

300,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  65 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

32 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟล

ติกสายสี่แยก อบต.บางโกระ - 

หนาวัดปุราณประดิษฐ (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 2,283 ม.  หนา 0.05 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

11,415 ตร.ม.

4,362,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

33 ปรับปรุงถนนแอสฟลติค 

สายบานผูใหญเด็ง บาเหมสนิ 

- บานนายวารี  ยามา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 กวาง 4 ม. 

ยาว 306 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -  - 428,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

34 บุกเบิก ถนนลูกรังหินคลุก 

สายบานจายุทธ - ที่ดินนางจุรินทร 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 200 ม.

กวาง 3 เมตร พรอมทอลอด 2 

จุด 4 ทอน

 -  - 70,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

35 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายเลอพงค - บานนายอนันต

 (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.      ยาว 

60 ม.  หนา 0.15 ม.

 -  - 75,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

36 กอสรางสะพาน คสล. 

วัดปุราณประดิษฐ-บานเจะดา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 12.00เมตร

 -  -  -  -   2,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  66 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

37 ปรับปรุงตอเติมรั้วกุโบว ม.5

พรอมวางทอระบายน้ํา

ซอมแซมรั้วกุโบว ม.5 

จํานวน 1 แหง

ขนาดรั้วสูง 1.40 ม.

ยาว 218.00 ม.

พรอมประตูเหล็ก

ขนาด 4.00 ม. จํานวน 1 บาน

พรอมวางทอระบายน้ํา 

เสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. 

จํานวน 6 ทอ

     590,000  -  -  -  - รั้วกุโบวมีความ

แข็งแรงมั่นคง

เพื่อประโยชนในการ

ดูแลและรักษาสุสาน 

(กุโบว) ใหอยูในสภาพ

ดีประชาชนสามารถ

ประกอบศาสนกิจได

กองชาง

38 บุกเบิกถนนลูกรังทางเขาหมูบาน จาก

คูชลประทาน -

 บานอุมา ลาเตะ  (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง. กวาง 3 ม.    ยาว 

300 ม. หนา 0.30 ม.

 -  -  - 440,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

39 ตอเติมถนน คสล. 

จากบานนายดอเลาะ มูซอ - 

ทุงนา (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล.กวาง3 ม. 

ยาว 65 เมตร หนา0.15 ม.

136,000  -  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

40 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายยุนุ  มาแอ - ชลประทาน

 (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 2,751,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

41 บุกเบิกถนนลูกรัง สายหลังมัสยิด 

ถึงคลองชลประทาน 

พรอมวางทอระบายน้ํา 2 จุด (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  จํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 3 ม. 

ยาว 220 ม. ป

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 และ 

0.60 ม.

 -  - 750,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  67 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

42 ปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณเขต

ชลประทาน หมูที่ 5

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4.00 ม.

ยาว 600.00 ม.

หนา0.20 ม.

 - 300,000  -  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

43 กอสรางถนนคสล.

สายบานนายมะดิง มะนันโละ -

ชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล. กวาง 3.00 ม.  

ยาว 150.00 ม.

 -  - 70,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

44 กอสราง(ปรับปรุง)

ถนนจากบานนางจัด - 

สวนนางสงเสริม

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง  4.00 ม.  

ยาว 300.00 ม.

หนา0.15 ม.

 -  - 300,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

45 บุกเบิกถนนลูกรังพรอมคูระบายน้ํา 

สายคูชลประทาน - เขต ต.ทาเรือ  

(ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง

พรอมคูระบายน้ํา    

 กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา

 0.20 ม.

 -  -  - 580,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

46 ปรับปรุงถนนแอสฟลติค สายหนา

โรงเรียนบานลอแตก - บานโคกมวง

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

 กวาง 4 ม. 

ยาว 1285 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -  - 1,922,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  68 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

47 ซอมแซมอาคารอเนกประสงค

ม.1 

เพื่อซอมแซมอาคาร

อเนกประสงคใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรม

ตางๆ

ซอมแซมอาคารอเนกประสงค

พรอมระบบไฟฟาและพัดลม

โคจรติดเพดาน 5 ตัว

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  - 70,000  -  - ประชาชนท่ีใช

อาคาร

อเนกประสงค

มีอาคารอเนกประสงค

ใชสําหรับการจัด

กิจกรรมตางๆ ของ 

ประชาชนในพื้นที่

กองชาง

48 ซอมแซมปรับปรุงคูสงน้ําไสไก (ม.1) เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

ซอมแซมปรับปรุงคูสงน้ําไสไก  -  -     150,000  -  - คูสงน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

49 ซอมแซมปรับปรุงทํานบบานมวงหลุง 

(ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

 - ซอมบานประตูเหล็ก

 - ซอมผนังน้ําลน

 -  - 65,000  -  - ทํานบน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

50 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายปรีชา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 64.00 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. - 1.10 ม.

 - 202,600  -  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

51 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ม.2 

บานนายสมหมาย - 

คลองวัดสุนทรวารี

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา คสล. 1 แหง  -  - 100,000  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

กอสราง/ซอมแซมคูระบายน้ํา ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  69 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

52 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายลอแตก ม.5 - ชลประทาน ม.2

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  คสล.ขนาดกวาง 

50 ม. ลึก0.50 ม. 

ยาว 200 ม.

 -  -  - 600,000  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

53 ทอเหลี่ยมขามคลอง ม.4 

(ใกลบริเวณที่ดินนายวิชิต) 

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ทอเหลี่ยมขามคลอง ขนาดทอ

ลอด

กวาง 3.00 ม. สูง2.70 ม.

ยาว 4.00 ม.

 -  -  -  - 294,100 การระบายดีขึ้น การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

54 กอสรางคูระบายน้ําถนนหนาวัดบู -

สามแยกถนนเสถียรถาวร  (ม. 4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา   

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 400.00 ม. 

ลึก 0.50 ม.

 -  -  - 600,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

55 วางทอระบายน้ําบริเวณใกลท่ีดิน 

นายวาหลี  ลาเตะ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

เสนผานศูนยกลาง  0.80 ม.

 จํานวน 10 ทอ

 -  -  -  - 41,200 ทอระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

56 กอสรางคู คสล. สายหนาศูนยขอมูล

ตําบล -บานนายวิชิต หนูสุวรรณ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 330 ม. ลึก 0.50 ม.

 -  - 600,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

57 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จากบาน

นางแมะวอ - ถนนชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา จํานวน 1แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 300 ม.ลึก 0.70ม.

 -  -  -  - 600,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  70 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

58 กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต

พรอมฝาปดหนากูโบร (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  จํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50. ม.

 ยาว 70 ม.ลึก 0.50 ม.

 -  - 154,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

59 วางทอระบายน้ําสายชลประทาน

ลอแตก - เขตทาเรือ (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

1 แหง  -  -  -  - 400,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

60 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จาก 

ถนนชลประทาน - เขตทุงนา

 (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว550 ม. ลึก 0.70 ม.

 -  -  -  - 1,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

61 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายหลังมัสยิดทาเรือ - ลอแตก - 

สนามกีฬาตาดีกา (ม.5)

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําท่ีดี

 ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวาง 0.60 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร 

ลึก 0.70 เมตร

 -  -     875,000  -  - คูระบายน้ํา 

คสล.

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

62 กอสรางทํานบคลองขี้แรดบริเวณ

ที่ดินนายกลอม  เพชรประวัติ ม.1

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางทํานบ   จํานวน 1 จุด  - _ _ 100,000  - ประชาชนมีนํ้า

ใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

ฝาย/ทํานบน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  71 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

63 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานเกาะบิโล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 -  -  - 700,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

64 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 -  -  - 200,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

65 กอสรางฝายน้ําลน

 บานนางแนบ  มณี (ม.2)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

    กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 420,000 ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

66 กอสรางฝายน้ําลนคลองธรรมชาติ 

บริเวณใกลที่ดินนายประยูร (ม.3)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  -     500,000 ฝายน้ําลน ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

67 กอสราง(ซอม)ทํานบน้ํา ม.3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

1 แหง  -  - 500,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  72 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

68 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา   

 ม.1 บานปลักน้ําขุน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  -  - 660,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

69 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา    

ม.1 บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  -  - 823,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

70 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา 

บานนายอนุชาติ (ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1  แหง  -  - 120,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

71 ขยายเขตประปา 

สายบานนางเยียน บัวขาว  ม.1

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

ระบบประปายาว 70 ม.  -  - 7,000  -  - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

72 วางระบบประปาประปาหมูที่ 2 จาก

บานทุงศาลา ม.1-เขตตําบลทาเรือ 

(ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอเมนตประปา ระยะทาง 

3000.00 ม.    จํานวน 1 แหง

 -  - 400,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

73 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา  

 ม.2 บานทุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง 750,000  -  -  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ประปา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  73 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

74 เจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เจาะบอบาดาล จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

75 กอสรางระบบประปา ม.4

บานบู

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปา

หมูบานชนิดถังเหล็กเก็บน้ํา

ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม.  สูง

 20.00 ม. เจาะบาดาลขนาด Ø

 6 นิ้ว  จํานวน 1 บอ   - ถัง

กรองน้ําสแตนเลสขนาด Ø 

1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอม

เดินทอประปายาว 2,335 ม. 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

1,405,800  -  -  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

76 กอสรางระบบประปา ม.4 

หลังอาคารอเนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปา

หมูบานชนิดถังเหล็กเก็บน้ํา

ขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

 - ถังกรองน้ําสแตนเลสขนาด Ø

 1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอม

เดินทอประปายาว 3,000 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -   -    -  1,488,100 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  74 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

77 กอสรางระบบประปา ม.5

บริเวณโรงเรียนตาดีกา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

กอสรางถังประปาหมูบานชนิด

ถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. 

สูง 20.00 ม. พรอมถังกรอง  

สแตนเลส  ขนาด Ø 1.20 ม.

จํานวน 1 ถัง

 เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

1,049,800  -   -    -   - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

78 ตอเติมหองเก็บพัสดุ เพื่อใชเปนหองจัดเก็บพัสดุ

สําหรับ อบต.

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 12 เมตร

  -    -    -    -      350,000 หองเก็บพัสดุ มีหองจัดเก็บพัสดุ 

เอกสารตางๆ สําหรับ 

อบต.

กองชาง

79 ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต. 

(ดานหนา อบต.)

เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรม

ตางๆ

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 4.00 เมตร

  -    -    -        50,000   -  อาคารสํานักงาน

ที่ตอเติม

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

ตอเติมอาคาร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  75 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

80 ตอเติมอาคารสํานักงาน อบต. 

(ดานหลัง อบต.)

เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรม

ตางๆ

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

  -    -    -      180,000   -  อาคารสํานักงาน

ที่ตอเติม

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

81 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง

 เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีดี

สามารถใชประโยชนได

อยางเต็มท่ี

 เชน อาคารสํานักงาน

หองประชุม  เสาไฟฟา

ถนน ประปา  เปนตน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูใชบริการมี

ความ

พึงพอใจรอยละ

80

 - ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากทรัพยสิน

ของอบต.

กองชาง

13,401,200 977,600 15,817,850 11,284,800 8,587,300

82 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง สายแยกมวงหลุง - 

บานนายยก นวลทอง (ม.1) 3 ตน

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   -    -    -  20,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

83 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายบาน

ปลักโพธิ์ (ม.1) - ต.โคกโพธิ(์ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -    -    -  70,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ไฟฟา

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  76 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

84 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายทุงบ-ู

บานนางพรั่ง (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   -    -    -  70,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

85 เคล่ือนยายเสาไฟฟาริมถนน

 สายบานนางผิว ขวัญสุรัตน

 - ศาลาเอนกประสงค 7 ตน (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   -    -    -  500,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

86 ไฟฟาถนนพลังงานแสงอาทิตย บาน

นางเนย - บานผูใหญ ม.2-นางผอง

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

สูง 6.00 ม. จํานวน 14 ตน   -  784,000   -    -    -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

87 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสาย

บานนายนคร  แกวประดับ - 

บานนายประสิทธิ์ แดงนุย (ม. 2)

เพื่อใหมีไฟฟาใช

 ในครัวเรือน

1 แหง 30,000   -    -    -    -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

(การไฟฟาฯ)

88 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสายแยกชลประทาน 

บริเวณบานนายวุฒิชัย   (ม.3)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -    -    -        50,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

89 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายอั้น ทองลอย - 

ประปาหมูบาน (ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -    -    -        50,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

90 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

สายบานทุงและสายกูโบ ม. 5

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1 แหง   -    -    -    -  30,000 ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  77 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

91 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายดอเลาะ อุเซ็ง

-มัสยิดโคกมวง 

จํานวน 2 ดาน (ม.5)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -    -    -        50,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

92 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

สายสามแยกปลักน้ําขุน - 

เขตตําบลทาเรือ

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   -    -    -      300,000   -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

93 เคล่ือนยายเสาไฟฟาสาย

หลังโรงสีลุงปาน  ม.1 จํานวน 1 ตน

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การสัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -    -  10,000   -    -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ยามค่ําคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

94 ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 

ชลประทาน ชคต.-เขต ม.3 

โคกขี้เหล็ก

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

สูง 6.00 ม. จํานวน 14 ตน   -    -  784,000   -    -  ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

น้ํา

95 คูระบายน้ําตัวยู บานนายแนม ทอง

เต็มแกว - บานนางเน่ือม จอมวิเชียร 

(ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

ขนาดกวาง 0.50 ม.

ลึก 0.60 ม.

ยาว 80.00 ม.

203,000  -  -  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  78 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

96 ขุดลอกคลองโกวาว (ม.1) เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

ยาว 400 ม.. 60,000 60,000   -    -    -  ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

97 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 1 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

98 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายคลองเกา 

พรุทุงบู (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 2 ม. 

ยาว 600 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

99 ขุดลอกคลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า   

มวงหลุง - สวนหวังจิ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า ยาว

 700 ม.

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

100 ขุดลอกคูคลองธรรมชาติเลียบ

ทางรถไฟ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ระยะทางประมาณ 800 ม. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  79 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

101 ขุดคูระบายน้ํา  สายศาลาทวด - 

ทางเขาวัดสุนทรวารี  (ม.2)

เพื่อใหมีระบบระบายและที่

ไดมาตรฐานปองกันนํ้าทวม

ขัง

ขนาดกวาง 1.50 ม.

ลึก 0.80 ม.

ยาว 207.00 ม.

         8,000         8,000         8,000        8,000         8,000 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

102 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 2 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 200.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

103 ขุดลอกคลองสาย ม.2

 ต.บางโกระ -เขต ต.ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

104 ขุดลอกคลองสายวัดสุนทรวารี

(ม.2)

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00-8.00 ม

ยาว 1,500 ม..

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

105 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 3 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

106 ขุดลอกคลอง ม.3 บานฉาง 

หลังบานสาวจวบ-เขต ม.3 ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  80 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

107 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 4 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 0.80 ม. 

ยาว 600.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

108 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สี่เหลี่ยมมีฝาปด (ม.5)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 180 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

     487,000  -  -  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

109 กอสรางคูระบายน้ําจากบานนายมะ

แอร หะมะ - ร.ร.บานลอแตก (ม.5)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

ขนาด 0.50 ม. 

ลึก 0.60 ม.

ยาว 289.00 ม.

     759,000  -  -  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

110 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายมัสยิด 

บานลอแตก - ชลประทาน

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 1.00-2.00 ม. 

ยาว 1022.00 ม.

ลึก 0.70 ม.

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

111 ขุดลอกคูระบายน้ําขนาดเล็ก 

หนาบานนายวิลาศ ยี่สุนแกว

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 0.50 ม. ยาว

 50 ม. ลึก 0.50 ม.

 -  -  -  - 5,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  81 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

112 ขุดลอกคลองสายบานทุง เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

2,392,000 1,697,000 1,647,000 1,963,000 888,000

15,793,200 2,674,600 17,464,850 13,247,800 9,475,300

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  82 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  

สื่อการเรียนรู ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนเพื่อการ

เรียนรู เทาทันเหตุการณ

สื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  สื่อ

การเรียนรูตามความ

เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ ประชาชนในชุมชนรัก

การเรียนรู  เทาทัน

สถานการณ

สํานักปลัด ฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2 ศูนยชวยเหลือประชาชน 

อบต.บางโกระ

 - เพื่อใหการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

ชวยเหลือประชาชนในตําบล

 ในดานตางๆ ตามอํานาจ

หนาที่และระเบียบที่

เกี่ยวของ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

 - ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้นและเขาถึง

การชวยเหลือได

ทันทวงที

กองชาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3 จัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา

เพื่อเปดโลกทัศนของผูเรียน นักเรียน ศพด.บางโกระ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและ

สุขภาพท่ีดีขึ้น

นักเรียนมีกระบวนการ

คิด

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 83 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหเด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการเรียน

 และ สถาบันที่จบมา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรม

เด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการ

เรียน และ สถาบันท่ี

จบมา

สํานักปลัด ฯ

5 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมความมีระเบียบ

วินัย   ปลูกฝงการเลนกีฬา  

รูแพ รูชนะ รูอภัย สุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามวัย

1 ครั้ง/ป 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียน เด็กไดรับพัฒนาการ

ดานรางกาย  อารมณ  

สังคม และสติปญญา

สํานักปลัด ฯ

6 ใหความรูและปองกันการจมนํ้าใน

เด็กปฐมวัย

เพื่อใหครูและเด็กศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความรูทักษะในการ

วายน้ําและการเอาตัวรอด

ครูและเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรม

เด็กไดรับพัฒนาการ

ดานรางกาย  อารมณ  

สังคม และสติปญญา 

และทักษะในการวายน้ํา

สํานักปลัด ฯ

7 จัดซื้ออาหารเสริม นมใหแก 

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริมนม ท่ีมีประโยชน

อาหารเสริม นม 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริม นม ที่มี

คุณคาทางอาหาร

ครบถวน

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 84 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

8 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

 - เพื่อใหเด็กเล็กทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

 - คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา คาเครื่องแบบ

นักเรียน สื่อการสอน 

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ 

คาจัดการเรียนการสอนการ

เรียน

เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีสุขภาพและความพรอม

ในการเรียนท่ีดี

358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวนและมีอ

เปกรณการเรียนการ

สอนท่ีเพรียบพรอม

เหมาะสม

สํานักปลัด ฯ

9 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทร

วารี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.วัดสุนทร

วาร)ี

10 อาหารกลางวันโรงเรียน

บานลอแตก

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนบานลอแตก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.บาน

ลอแตก)

1,793,000 1,793,000 1,793,000 1,793,000 1,793,000

11 สงเสริมและรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

 (จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน)

เพื่อจัดหาเวชภัณฑควบคุม

และปองกันโรคไขเลือดออก

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน จํานวนผูปวยโรค

ไขเลือดออกลดลง

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 85 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

12 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสงเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูอบรม อาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

13 อบรมเชิงปฎิบัติการเฝาระวังและ

ปองกันโรคติดตอ

 - เพื่อใหความรูแกประชาชน

ใหสามารถดูแลตนเองและ

ชวยเหลือผูอื่นเมื่อเจ็บปวย

สามารถเตรียมความพรอม

กับการรับการระบาดของ

โรคติดตอ

 - จัดกิจกรรมในการ

ปองกันควบคุมการระบาด

ของ

โรคติดตอ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

 - ประชาชนมีความรู

ดานการปองกันโรค

อุบัติใหมเกิดการตื่นตัว

และเตรียมพรอมในการ

รับมือปองกันโรคติดตอ

สํานักปลัด ฯ

14 การปองกันและระงับโรคติดตอ  - เพื่อปองกันและระงับ

โรคติดตอตางๆที่เกิดขึ้น

กิจกรรมเพื่อการปองกัน

และระงับโรคติดตอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

 - ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีดานการปองกัน

โรคติดตอตางๆ

สํานักปลัด ฯ

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยตางๆ - วัคซีนปองกัน

โรงพิษสุนัขบา -ทรายอเบท และ

น้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อปองกันโรค 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 86 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

16 อบรมแกนนําสุขภาพครอบครัวแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม

อบรม

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(รพ.สต.

บางโกระ)

17 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใน

เขตตําบลบางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนท่ีเขารวม ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(ศูนยสาธารณ

สุขมูลฐาน

หมูบาน)

18 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได

จัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาส

 จํานวน 1 ครั้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูสูงอายุ 

คนพิการและผู

ดอยที่เขารวม

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองได

สํานักปลัดฯ

19 เคาะประตูดูแลดวยใจแกผูสูงอายุ 

ผูพิการ

และผูปวยติดเตียง

เพื่อใหกลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยที่ดี

4 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูปวยที่ไดรับการ

รักษา

กลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดาน

สุขภาพอนามัยดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 87 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

20 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตรจารย ดร. สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อลดปญหาการเกิดและ

ความเสี่ยงจากโรคโรคพิษ

สุนัขบา

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สถิติการเกิดและ

ความเสี่ยงจาก

โรคพิษสุนัขบา

สถิติการเกิดและความ

เสี่ยงจากโรคพิษสุนัข

บาลดลง 50 %

สํานักปลัดฯ

21 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทิ

นัดดามาตุ

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหาการติดเอดสจากแม

สูลูก

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรู

ตระหนักและรูจักการ

ปองกันโรคเอดสเพื่อ

ลดปญหาการติดเอดส

จากแมสูลูกเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

22 รณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด To Be Numberone

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

23 สืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อใหความรูแกประชาชน

ในการปองกันและลดปญหา

การเกิดมะเร็งเตานม

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและลด

ปญหาการเกิดมะเร็ง

เตานม

สํานักปลัด ฯ

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 88 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

24 อุดหนุนการพัฒนากลุม

จักสานยานลิเภา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุม

อาชีพ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมจักรสาน

ยานลิเภา

สินคาจากโครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

25 พัฒนาอาชีพ

กลุมสตรีตําบลบางโกระ

เพื่อใหกลุมแมบานมีความรู 

ทักษะและประสบการณใน

การพัฒนาอาชีพ

1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพ กลุมเปาหมายมีความรู

 ทักษะและ

ประสบการณในการ

พัฒนาอาชีพ

สํานักปลัด ฯ

26 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลในการ

สรางหลักประกันความม่ันคง

ของชุมชน

สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

ต.บางโกระ

      50,000       50,000       50,000       50,000        50,000 สมทบกองทุน ป

ละ 1 ครั้ง

การดําเนินงานสวัดิการ

ชุมชนนําไปสูความ

เขมแข็งในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 89 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

27 แกไขปญหาความเดือดรอนและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนและปรับปรุง

คุณภาพชีวิต

 ผูยากไร จํานวน     200 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

28 จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับผูสูงอายุ 

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออกกําลัง

กาย

ผูสูงอายุ จํานวน 400 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุปกรณกีฬา ผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออก

กําลังกาย

สํานักปลัดฯ

29 ครอบครัวพอเพียง สงเสริมการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

30 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การออกบริการตรวจสุขภาพ

ใหแกผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาส

1  ครั้ง/เดือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ คนพิการ

 และผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาสไดรับ

บริการตรวจสุขภาพ  

ปลอดภัยจากโรค

สํานักปลัด ฯ 

รวมกับ รพ

สต.บางโกระ

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 90 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

31 จัดซื้อยาเวชภัณฑ (สัตว) 

ม.1-5

เพื่อใหมียาเวชภัณฑ (สัตว) 

ไวใชในชุมชน

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ยา เวชภัณฑ มียาเวชภัณฑ (สัตว)    

    ไวใชในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

32 จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช

เพื่อแกไขปญหาการวางงาน

ของประชาชน  ในตําบล

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุฯ ลดปญหาการวางของ

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

33 อบรมเชิงปฏิบัติการดานการเกษตร  - เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับ

เกษตรกร

 - เพื่อสงเสริมองคความรู

ใหกับเกษตรกรและประชาชน

 - สงเสริมอาชีพและองค

ความรูดานการเกษตรใหกับ

เกษตรกรและประชาชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีรวม

กิจกรรม

 -ประชาชนมีอาชีพเสริม

 - ประชาชนมีรายได

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

34 ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูมี

รายไดนอย

 - จัดหาหรือปรับปรุงแหลง

น้ําเพ่ือการเกษตร

 - สนับสนุนอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใชในการ

ปรับปรุงแหลงน้ํา 

 - อื่นๆ ตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรที่ไดรับ

การชวยเหลือ

 -เกษตรกรผูมีรายได

นอยไดรับการ

ชวยเหลือทําใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

รายไดที่มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 91 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

35 ชวยเหลือผูขาดโอกาสทางสังคม เพื่อชวยเหลือผูขาดโอกาส

ทางสังคม

 - สงเสริมหรือชวยเหลือให

สามารถเขาถึงปจจัยพื้นฐาน

ในการดํารงชีวิตไดอยาง

ปกติสุขในสังคม เชน 

 - ปรับปรุงที่อยูอาศัย

 - อื่นๆ ตามที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีไดรับ

การชวยเหลือ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้นเขาถึง

ปจจัยพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิต

สํานักปลัดฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

36 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการขึ้น

ทะเบียน

   3,550,000    3,550,000    3,550,000    3,550,000     3,550,000 จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

37 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการ ผูพิการไดรับการขึ้นทะเบียน 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 จํานวนผูพิการที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

38 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีแจงความ

ประสงค

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จํานวนผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 92 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

39 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

เพื่อปะชาชนในตําบลบางโก

ระไดโครงการที่เปน

ประโยชนและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

ประชาในตําบลบางโกระที่

ไดเขารวมและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

 ประชาชนตําบล

บางโกระมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี

สํานักปลัด

4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000

7,090,000 7,090,000 7,090,000 7,090,000 7,090,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 93 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม

ของเจาหนาท่ี

ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหเจาหนาที่

บุคลากรของ อบต. เขา

รับการฝกอบรม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต. มีความรู

และมีวิสัยทัศนในการ

บริหารจัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ 

2 ฝกอบรมผูบริหารสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีไดรับการเลือกตั้งใหม

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

1-2  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูรับตําแหนงใหม

เขาใจบทบาทหนาที่

ของตนเอง

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

อบต. มีความรูและมี

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

3 จัดทําวารสารประชาสัมพันธหนวยงาน เพื่อเปนการ   

ประชาสัมพันธ บทบาท

หนาที่และภารกิจตางๆ 

ของอบต.

4  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วารสาร ประชาชนและหนวยงาน

อื่นๆ ไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานของอบต.

สํานักปลัด ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.  การสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 94 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร/

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็ว

-ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ   

-ติดต้ังระบบเครื่อขาย

อินเตอรเนตความเร็วสูง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

สํานักปลัด ฯ

5 ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของ อบต.

บางโกระ

เพื่อใหประชาชนผูเขา

ขายการชําระภาษี

รับทราบขอมูลและรวม

ชําระภาษี

-รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายไดจากการ

จัดเก็บภาษี

รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

กองคลัง

6 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน

ของอบต. 

บางโกระใหกับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกฯ 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากร ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./

ผูนําทองถิ่น/ 

หัวหนาสวนราชการ

ในตําบล ปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./ผูนํา

ทองถิ่น/ หัวหนาสวน

ราชการในตําบล มี

ความรูและมีวิสัยทัศนใน

การบริหารจัดการ และ

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 95 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระ

 - เพื่อทบทวนและจัดทํา

กรอบยุทธศาสรการ

พัฒนาของ อบต.บางโกระ

 - จัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการและทัศนศึกษา

ดูงาน เพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของบต. บางโกระ

ใหกับคณะผูบริหาร 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากรที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาของค

กก.จัดทําแผนฯ  

ประชาชน และผูที่มีสวน

เกี่ยวของ  ฯลฯ

 -   -    -       50,000   -    - จํานวนครั้งที่

จัดทํายุทธศาสตร

ของอบต.

 - อบต.มีกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่นใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง

- อบต.มีแผนการใช

ทรัพยากรที่ชัดเจน

กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอทองถิ่น

สํานักปลัด ฯ

0 550,000 550,000 600,000 550,000

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก

บุคลากร และผูนําทองถิ่น

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร

อยางนอย 1  ครั้ง/ป 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากร ผูนํา

ทองถิ่นทํางานอยาง

มีคุณภาพ

บุคลากรมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 96 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 จายเงินสมทบ กบท. เพื่อเปนสวัสดิการให

พนักงานสวนตําบล

1  ครั้ง/ป 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สวัสดิการพนักงาน

สวนตําบล

บุคลากรมีสวัสดิการและ

ความม่ันคง

สํานักปลัด ฯ

10 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน

จาง

เพื่อจายเปนคาสมทบ

กองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจาง

พนักงานจาง

อบต.บางโกระ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุน

ประกันสังคม

พนักงานจาง

สมทบกองทุน

ประกันสังคมของ

พนักงานจาง

สํานักปลัด ฯ 

กองคลัง,

กองชาง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 97 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - ใหเขาใจและเห็น

ความสําคัญของพันธุกรรม

พืชและทรัพยากร

  - ใหรวมคิด รวมปฏิบัติ จน

เกิดประโยชนถึงมหาชนชาว

ไทย

  - ใหมีระบบขอมูล

พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

 สื่อถึงกันไดท่ัวประเทศ

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืชและทรัพยากร  

ใหเกิดประโยชนกับมหาชนชาว

ไทย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชาชน

เขารวมกิจกรรม

ไดอนุรักษทรัพยากร

พันธุกรรมพืช

และทรัพยากร

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 98 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก

เพื่อสรางพลังมวลชนในการ

บริหารจัดการขยะและ

อนุรักษทรัพยากร

1 ครั้ง/ป 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน อถล.

ที่เขารวมโครงการ

ปญหาขยะลดลง 70%

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การรวมอนุรักษทรัพยากร

สํานักปลัด ฯ

3 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะ

เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การบริหารจัดการขยะ

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน

เขารวมอบรม

ปญหาขยะลดลง 70% สํานักปลัด ฯ

4 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจ

และรวมมือกันดาน

สิ่งแวดลอม

ประชาชน ในตําบลรวมกัน

พัฒนาส่ิงแวดลอม

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติยังคง

อยูและสิ่งแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

5 เชาท่ีดินที่ท้ิงขยะ เพื่อใชเปนที่ท้ิงขยะ 1  แหง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ที่ดินสําหรับท้ิง

ขยะ

มีท่ีทิ้งขยะของตําบล สํานักปลัด ฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 99 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เพิ่มความรูใหกับ

ประชาชน เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป

 พ.ศ.2540 อยางเขาใจ

สํานักปลัด ฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2567)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 100 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

3 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

4 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

5 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนบานลอแตก

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 101 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

6 จัดซื้อท่ีดินเพื่อกอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสถานท่ีในการ

กอสรางสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _  - _ 200,000  - สนามกีฬา มีสถานที่สําหรับสราง

สนามกีฬาประจําตําบล

เพื่อใชในการออก   

กําลังกาย

กองชาง

7 กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _ _ _ 2,000,000  - สนามกีฬา มีสนามกีฬาประจํา

ตําบลเพื่อใชในการ

ออกกําลังกาย

กองชาง

_ _ _ 2,200,000 _

8 จัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหชุมชนไดมีเปาหมาย

แนวทางที่ชัดเจนในการ

พัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมี

สุขในทุกบาน 

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 แผนชุมชน ชุมชนมีมีเปาหมาย 

แนวทางที่ชัดเจนใน

การพัฒนาใหคน

ในชุมชนอยูดีมีสุขใน

ทุกบาน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 102 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

9 จัดทําเวทีประชาคมตางๆ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัด ฯ

10 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาสถาบันของชาติ

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในสถาบันของ

ชาติ

สํานักปลัด ฯ

11 แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในกิจกรรมกีฬา

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

สรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีให

เกิดขึ้นในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

12 รณรงคเฝาระวังการคุกคามจากภัย

ยาเสพติด

เพื่อเปนการเฝาระวังไมให

เยาวชนในชุมชนยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัด ฯ

13 ศึกษาดูงานดานการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

เยาวชนหางไกล 

ยาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 103 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

14 เสวนากาแฟกับการพัฒนาทองถิ่น

ในอนาคต

เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัดฯ

15 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน โดย มี

กิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู

ติดยาเสพติด และกิจกรรม

สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกผูผานการบําบัด

1  ครั้ง/ป 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สถิติปญหายา

เสพติดลดลง

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัดฯ

16 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวงวันหยุด

ปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีรายได

ระหวางเรียนจากอาชีพที่

เหมาะสม

2 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีรายได สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 104 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

17 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน สงเสริมความเปนผูนําใหกับ

ผูนําในชึมชน

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ผูนําในชุมชนรวมคิด 

รวมทํา รวมแกปญหา

สํานักปลัด ฯ

18 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ผูนํา

ทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ ภายในตําบล

เพื่อสรางความสงบสุขในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบาง

โกระ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล     

บางโกระอยูอยางสงบ

สุข

สํานักปลัด ฯ

19 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน 

(อบต.เคล่ือนท่ี)

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  และ

สามารถเขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เกิดความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  

รวมกันและสามารถ

เขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

สํานักปลัด ฯ

20 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในการมีสวนรวม

ตามระบอบประชาธิปไตย

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเขาใจ

กระบวนการมีสวนรวม

 และรวมมือกับ

หนวยงานราชการ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 105 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

21 ดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนา

สถาบันครอบครัว

1  ศูนย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา

ครอบครัว

มีศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการ

พัฒนาสถาบันครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

22 สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัว

เพื่อใหครัวเรือนไดมีโอกาส

ทํากิจกรรมรวมกัน

1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนท่ีเขา

รวม

ครัวเรือนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน  มี

ความรักความกลม

เกลียวกันมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

23 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน เพื่อเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุม

สตรีในตําบล

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 130,000 100,000 100,000 สตรีในตําบลท่ี

เขารวม

กลุมสตรีในตําบลมี

ความสามารถเปนผูนํา

ได

สํานักปลัด ฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

24 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ วินัย 

สิทธิ หนาที่ มีความรับผิดชอบ

 ตอตนเองและชุมชน 

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ

เด็กในพ้ืนท่ีที่

เขารวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ 

วินัย สิทธิ หนาท่ี มี

ความรับผิดชอบ ตอ

ตนเองและชุมชน 

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 106 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

25 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ลอยกระทง

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

26 งานประเพณีรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ผูสูงอายุและวันครอบครัว

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

27 กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

28 กิจกรรมรับเทวดาประจําทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

29 ปรับปรุงศาลาทวดตาหมอจีน ม. 2 เพื่อปรับปรุงศาลาทวดใหมี

สภาพท่ีสมบูรณ

 ศาลา  1  หลัง  ขนาด

กวาง  3.00  ม.  ยาว  

4.00  ม.  พรอมปรับปรุง

ภูมิทัศน

 - _ 200,000 _  - ศาลาทวดหมอจีน ประชาชนใชเปนที่

เคารพสักการะ

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 107 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

30 ตาดีกาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของโรงเรียน

ตาดีกา

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของ

โรงเรียนตาดีกา

สํานักปลัด ฯ

31 งานเมาลิดสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

สํานักปลัด ฯ

32 สงเสริมผลิตภัณฑโอทอป เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ตําบล สรางผลิตภัณฑภายใน

ตําบล

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลิตภัณฑโอทอป ลดปญหาการวางงาน

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

33 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมทําบุญวัน

สารทเดือนสิบ 

 1 ครั้ง

5,000 5,000 5000 5000 5000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 108 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

34 แหเทียนพรรษา  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมแหเทียน

พรรษา 

 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

35 คาใชจายในการแขงขันกีฬา -เพื่อเปนคาใชจายในการ

แขงขันกีฬาและเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนสนใจเลนกีฬาและ

ออกกําลัง

จํานวนครั้งที่จัดการ

แขงขันกีฬา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

- เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดใหความ

สนใจในการเลนกีฬา

และออกกําลังกาย

มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

36 อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ

เยาวชนตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

เด็กและเยาวชน 

มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางมีความสุข

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 109 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

37 รอมฎอนสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาในการละศิลอด

1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม

ประเพณีละ   

ศีลอด

ผูรวมละศิลอดมี

คุณภาพรางกายและ

จิตใจที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

38 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังกายและการ

เลนกีฬา

1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณกีฬา ประชาชนหันมาสนใจ

การออกกําลังกายและ

การเลนกีฬา

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 110 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

39 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ

อําเภอโคกโพธิ์

เพื่อรวมกับหนวยงานอื่นใน

การอนุรักษประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมงาน

ประเพณีชักพระ

ประชาชนเขาใจและ

เล็งเห็นความสําคัญใน

การอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

40 งานมหกรรมวัฒนธรรมของดีทองถิ่นปตตานี   - เพื่อสืบสานและอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถิ่น

- เพื่อปนการยกระดับของดี

ทองถิ่นใหเปนท่ีรูจัก

 - เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพเสริมของกลุมอาชีพให

เปนที่รูจัก

 - จัดกิจกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม เชน 

ภูมิปญญาทองถิ่น  

ศิลปะการแสดง

 - ประชาสัมพันธสินคา

และของดีของทองถิ่นให

เปนที่รูจัก

 - ประชาชนในพื้นที่ไม

นอยกวารอยละ 50 เขา

รวมกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีได

เขารวมกิจกรรม

 - เปนการเผยแพร

คุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณและมีคุณคา

ใหยั่งยืน

- เผยแพร

ประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑสินคาและ

ของดีของทองถิ่นให

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

710,000 710,000 910,000 710,000 710,000

1,080,000 1,080,000 1,280,000 3,280,000 1,080,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 111 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในการชําระภาษี

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รับบริการ

สามารถใหบริการที่

สะดวกรวดเร็วแก

ประชาชน

กองคลัง

2 พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทําปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพการจัดเก็บรายได

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนท่ีภาษี สามารถพัฒนาการ

จัดเก็บภาษีและเพิ่ม

รายไดให อบต.

กองคลัง 

กองชาง

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

3 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หลังเกา

เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

กวาง 8 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.  การสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 112 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 กอสราง ศาลาพักรอรับเด็กของผูปกครอง 

ศพด.บางโกระ

เพื่อใหมีศาลารอรับเด็กและเปน

การใหบริการประชาชน

กวาง 4 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - ศาลาพัก มีศาลาพักรอรับเด็กและ

เปนการใหบริการ

ประชาชน

กองชาง

5 กอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหมีสนามเด็กเลนสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดออกกําลัง

กายมีสุขภาพแข็งแรง

กวาง 12.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร

 -  - 100,000  -  - สนามเด็กเลน เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก

เลนสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดออกกําลังกาย

มีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

6 ตอเติมโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอมีความ

มั่นคง

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 12 เมตร

 -  -  -  -     15,000 โรงอาหาร มีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ

และมีความสะอาด 

ปลอดภัย

กองชาง

7 กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหหองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

สําหรับเด็กนักเรียนและ

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

6 เมตร

(5 หอง )

 -  -  -  -   150,000 หองน้ํา

จํานวน 5 หอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

กองชาง

 -  - 100,000 400,000 165,000

8 ซอมแซมอาคารอเนกประสงค (ม.3) เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

1  แหง  -  -  -  - 100,000 อาคารศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

 -  -  -  - 100,000

110,000 110,000 210,000 510,000 375,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 113 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคมใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต

7.  ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งกลุมแกนนําในการรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมูบาน

เพื่อมีกลุมแกนนําในการรักษา

ความสงบเรียบรอยภายใน

หมูบาน

หมูบานละ 3-5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมแกนนําใน

การรักษาความ

ปลอดภัย

ภายในหมูบาน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

2 จัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดมีลอใหกับ

หมูบานหมูท่ี 1-5 และที่ทําการ อบต.

เพื่อรักษาความสงบและสราง

เรียบรอยภายในหมูบาน

    จัดซื้อแผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอขนาด 

1.50 เมตร

จํานวน 17 แผง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอ

สามารถรักษาความสงบ

และสรางเรียบรอย

ภายในหมูบาน

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.02 

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 114 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

3 จัดซื้อกรวยจราจร เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

       จัดซ้ือกรวยจราจร

ขนาดสูง 70 ซม.มีคาด

แถบสะทอนแสง จํานวน 

 10 อัน

 -  - 20,000  -  - กรวยจราจร เสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

สํานักปลัดฯ

5 ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ และภัยอื่นๆ

เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา

ผูประสบภัยพิบัติ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การใหความ

ชวยเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ

ผูประสบภัยไดรับความ

ชวยเหลือเยียวยาอยาง

ทั่วถึงและทันทวงที

สํานักปลัดฯ

4 20,000 ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางจราจร

และความปอด

ภัยใน

ชีวิตประจําวัน

อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักปลัดฯปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางจราจรและความปอดภัย

ในชีวิตประจําวัน

1-2 ครั้งตอป 20,000 20,000 20,000 20,000

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 115 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

6 พัฒนาศักยภาพและความรูของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      

(อปพร.)

เพื่อใหสมาชิกอปพร.มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

สมาชิก อปพร. ไมนอย

กวา 50  คน

 -  การฝกอบรมและ

ดูงาน

 -  เครื่องแบบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร. ตําบลบางโกระมีความ

พรอมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด ฯ

7 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  - เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแก อบต. ใหมีบุคลากรที่

สามารถปฎิบัติหนาที่ชวยเหลือเจา

พนักงานในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

 - เพื่อเสริมสรางความรูการจัดการสา

ธารณภัยเบื้องตน ระบบบัญชาการ

เหตุการณ การควบคุมสั่งการ ฯลฯ ที่มี

รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

 - เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกูภัยใน

ภาวะฉุกเฉินใหเนระบบ รวดเร็ว และทัน

ตอเหตุการณ

 - เพื่อสนับสนุนใหโครงการจิตอาสา

พระราชทาน ในระดับพื้นที่ใหมีความ

เขมแข็งและมีทักษะ ความรูความชํานาญ

ในการจัดการภัยพิบัติ อันจะสงผลให

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

จิตอาสาภัยพิบัติของ

องคการบริหารสวน

ตําบลบางโกระ 

จํานวน 50คน/รุน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 การใหความ

ชวยเหลือกรณี

การเกิดภัยพิบัติ

ของจิตอาสาภัย

พิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ

 - ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจา

พนักงานในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิด

เหตุไดอยางถูกตอง รวดเร็วเปน

ระบบและมีมาตรฐานดียวกัน

 - ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ

ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงพื้นที่ เมื่อ

เกิดสาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพยสินจากสาธารณภัย

สํานักปลัดฯ

380,000 380,000 400,000 380,000 380,000

380,000 380,000 400,000 380,000 380,000

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 116 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 40,000,000

รวม 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 8,000,000 1 40,000,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 5 11,450,000

รวม 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 1 2,290,000 5 11,450,000

รวมทั้งสิ้น 2 10,290,000 2 10,290,000 2 10,290,000 2 10,290,000 2 10,290,000 6 51,450,000

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               

    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 25670 รวม 5 ป
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวควนบู

 ต.บางโกระ

 - พัฒนาแหลงทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน

รูปแบบตางๆ และยกระดับ

การทองเที่ยวชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง

 - ถนนคสล.พรอมราง

ระบายน้ํา

 - ไฟสองสวาง

 - ปรับปรุงภูมิทัศน เชน

 ปลูกตนไมฯลฯ

 - ขุดบอบาดาลพรอม

ระบบประปา

 - ศาลาอเนกประสงค

  จํานวน 3 หลัง

 - ปายบอกตําแหนง,

ปายประวัติความ

เปนมาของสถานที่

 - ลานจอดรถ

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ประชาชนที่เขาชม

แหลงทองเที่ยว

 - ทรัพยากรธรรมชาติ

และแหลงทองเที่ยวมี

ความสวยงามพรอม

ตอนรับนักทองเที่ยว

- การทองเที่ยวโดยชุมชน

เกิดความเขมแข็ง 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

 - การทองเที่ยวโดย

ชุมชนเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

 - เกิดการพัฒนา

ศักยภาพและสามารถ

ยกระดับมาตรฐานการ

กองชาง

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู เปนแหลงสรางงานสรางรายไดแกชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02/2 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 118



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและสงเสริมอาชีพชุมชน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางโรงเรือนกลุม

วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง

พอเพียงบานฉาง

ต.บางโกระ

 - เพื่อสงเสริมการสรางงาน

และการผลิตภัณฑในชุมชน

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีอาชีพและรายได

 - กอสรางโรงเรือน

สําหรับประกอบกิจการ

ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

เครื่องแกงพอเพียงบาน

ฉาง 

2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 ประชาชนมีอาชีพ

และรายไดเพิ่มขึ้น

 -ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น อัตราการวางงาน

ลดลง

กองชาง

2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000

2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

แบบ ผ.02 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 119



ยุทธศาสตร รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท) ครุภัณฑ (บาท)

3 121,000 3 121,000 3 121,000 3 121,000 3 121,000 15 605,000

รวม 3 121,000 3 121,000 3 121,000 3 121,000 3 121,000 15 605,000

รวมทั้งสิ้น 3 121,000 3 121,000  -  - 3 121,000  -  - 15 605,000

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ

ป 2570 รวม 5 ป

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ  120



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) เสนผาน

ศูนยกลาง 3" ขนาด 1.5 

แรงมา  

พรอมรื้อถอนและติดตั้ง

30,000        30,000        30,000       30,000       30,000       กองชาง

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) เสนผาน

ศูนยกลาง

 3" ขนาด 2 แรงมา 

พรอมรื้อถอนและติดตั้งและ

ชุดควบคุมไฟฟา

43,000        43,000        43,000       43,000       43,000       กองชาง

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2566  - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ประเภท วัตถุประสงค
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

3 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) เสนผาน

ศูนยกลาง

 3" ขนาด 3 แรงมา 

พรอมรื้อถอนและติดตั้ง

48,000        48,000        48,000       48,000       48,000       กองชาง

121,000       121,000      121,000      121,000      121,000      
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สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น สวนหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรม (Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหมๆ มาประยุกตใชในองคกร ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว การติดตาม 
และประเมินผลก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสูการปรับปรุงแกไขปญหารวมกันใหบรรลุ 
เปาหมาย จึงตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ 
องคกรวาอยูในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณปจจุบันหรือไม 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
  กระบวนการของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีองคประกอบ 3 สวน คือ การ
วางแผน  (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร สามารถดำเนินการไดดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการวาเปนไปตามวิธีการและข้ันตอนที่กำหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เปนกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ตอการดำเนินงานตามนโยบายของ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนการประเมินผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา โดย
ออกแบบสำรวจความพงึพอใจ ของประชาชน   

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เปนการประเมินผลที่ชวยใหทราบถึงความกาวหนาในการดำเนินงานวาแผนงานหรือโครงการ 

ที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม มีผลสำเร็จมาก
นอย เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดรับการแกไข
ดวยวิธีการใด เพื่อใหโครงการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว และยังเปนเครื่องมือชี้
วัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึง
พอใจ และข้ันตอนการดำเนินงานซึ่งผูรับผิดชอบโครงการจะเปนผูกำกับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปและเพิ่มเติม  
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ จะนำขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใชในการ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาหมายที่ไดกำหนด
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความตองการของประชาชนเปนสิ่งสำคัญ    

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 2 ประเภท  คือ        
     1.1  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)                 
    1.2  แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ ่นใน
ภาพรวม   

 
 เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดมีเกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) และ 
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินใหเกิดความชัดเจน  เปนระบบมีมาตรฐานและเปนที่
ยอมรับ โดยใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑมาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

ส ั ม ฤ ท ธ ิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ  
วัตถุประสงคของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ ผลตางระหวางจำนวนโครงการที่
แล ว เสร ็จก ับจำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความตองการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       ส ั ด ส  ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ มเปาหมายที ่พึงพอใจและไม
พอใจผลสะทอนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสมมุติฐานวาระบบ
ติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนกอน 
หนาที่แผนพัฒนาจะดำ เนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการ
ติดตาม และประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/ระบบ.... 
 
 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผน 
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แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

ระบบการจดัทำแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปจจัยนำเขา 

-แผนพัฒนาทองถิ่น 

-งบประมาณรายจาย 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่นๆ  

กระบวนการ 

-การใชทรัพยากร 

-การดำเนินการตามแผน 

-การบรหิารแผน 

 

ผลผลิต 

-ความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนใน

เชิงรูปธรรม 

 

ผลลัพธ 

-ความสำเร ็จของการ

ดำเนินงานตามแผนเมื่อ

เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ กั บ

ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค   / 

เปาหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 

-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 

-ความสำเร็จตามวัตถปุระสงค / เปาหมาย 

-การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 

ประเมินผลแผน 

5.3 แบบสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
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1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ได ร ับและการเบิกจายงบประมาณใน

ปงบประมาณ 2561 – 2565 

  อบต.บางโกระ ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ตามกระบวนการที ่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนำมาจัดทำโครงการ

เพื่อพัฒนาพ้ืนที่         

อบต.บางโกระ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2562 โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4 ขอเสนอ.... 
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ผลกระทบนำไปสูอนาคต   

   องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดจัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไมวาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ทองถิ่น ทั้งนี้มุงหวังให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสวนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ทองถิ่น ซึ่งเปนการแปลง แผนไปสูการปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ไดกอใหเกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จไดทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จ 
ระยะกลางและยาว ตองใชเวลาใน การพัฒนาและดำเนินการ  โดยในอนาคตองคการบริหารสวนตำบลบางโก
ระ ไดวางแผนดำเนินการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ สามารถสรุปได ดังนี้    

ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมี
คุณภาพ 

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุก
ระดับใหได มาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น  
- สงเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน   อนุร ักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น   
- ส งเสร ิมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในช ุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  
- สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีว ิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  
- สงเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ   การปองกัน  และการ
แกไขปญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 
- ปรับปรุงจัดหาปจจัยเครื ่องมือเครื ่องใชและการพัฒนาอาคาร
สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐาน 

- กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ำ  
- จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั ่วถึง ขยายเขตไฟฟาตามสภาพพื้นที ่ให
ครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งตำบล  
- กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ำอุปโภค บริโภค  

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

- สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   
- กอสราง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหลงน้ำธรรมชาติ  

4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

- สงเสริม สนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพ  ใหกับประชาชนใน
ทองถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตรและปศุสัตวตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม  
- สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ  
- สงเสริมการตลาด การคา การลงทุนในทองถิ่นและสงเสริมสินคา 
OTOP 

  

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
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ดาน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

5. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
และสงเสริมการทองเที่ยว 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการใหกับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ  
- สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
- สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   โดยใหชุมชนมี
สวนรวมในการทองเที่ยว  
 

6. ส งเสริมการรักษาความมั ่นคง
และเสริมสรางสันติสุข 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
- สงเสริมใหทองถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบ
เรียบรอยในทองถิ่น 
- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัต ิ
 

 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นพบวา ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เปนไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2548 และ
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนสำคัญ ในสวนของ การนำแผนไปสูการปฏิบัติรอบปที่ผานมาพบวา 
การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความลาชาไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางทั้งถนน ทางเทา และทอระบายน้ำ อันเนื่องมาจากปจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดทายการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในทางปฏิบัติองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ  ไดติดตามประเมินผล
การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เปนประจำทุกๆ เดือน เพื่อใหทราบสถานการณดำเนินโครงการ/กิจกรรม วาอยู
ในขั้นตอนใด เปนไปตาม แผนการดำเนินงานหรือไม มปีญหาหรืออุปสรรคอยางไร พรอมจัดทำรายงานเสนอให
ผูบริหารไดรับทราบ ทั้งนี้เพื่อเปนการแกไขปญหาความลาชาในขั้นตอนการนำแผนไปสูปฏิบัติ ใหสามารถ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการแกประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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/แนวทาง... 
 
 
 เปนแบบที่กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

   (1)    ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6)    เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
 

(5) เปาหมาย... 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา 
    ทองถิ่น ประกอบดวย 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา      
    ทองถิ่น  ประกอบดวย 
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   (5)    เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน
การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
    
 
 
 
 

4. แนวทาง... 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได 
1.ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พ ื ้ น ฐ า น ข อ ง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลเกี ่ยวกับดานกายภาพ เชน ที ่ตั ้งของหมูบาน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเกี ่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ ่น ภาษาถิ่น 
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ ่น ร ูปแบบ วิธ ีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  
รวมทำ                 รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี ่ยนเรียนรู  เพื ่อแกปญหา
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะหที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

3  

 
 

ประเด็น... 

4. แนวทางเบื ้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปน
ตน 
 

3  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป 
เปนตน 
 

3  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผล
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness (จุดออน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตร
ข อ ง อ ง ค  ก ร
ป ก ค ร อ ง ส  วน
ทองถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร
ข อ ง อ ง ค  ก ร
ป ก ค ร อ ง ส  วน
ท องถ ิ ่นในเขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชาร ัฐ              แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
 

 
ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได 
3. ยุทธศาสตร
(ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3 . 6 
เปาประสงคของ
แต ละประเด็น
กลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เช ื ่ อม โย งของ
ย ุทธศาสตร ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน  

5 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที ่ตองทำตาม
อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

5  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ซึ ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ทีจ่ะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

5  

แผนงานหรือจุดมุ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือแผนงานที ่เก ิดจาก
เปาประสงค ตัวชี้วัด                     คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในแผนพัฒนาทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที ่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวดัและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 
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6. แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได 

1 . ก า ร ส รุ ป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยทุธศาสตรขององคกรปกครอง
ส วนทองถิ ่น (ใช การว ิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ป จจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ประ เม ิ นผล
ก า ร น ำ
แผน พ ัฒน า
ท  อ ง ถ ิ ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร จำนวนที่ไมสามารถ
ดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ ่นตามอำนาจ
หนาที่ท่ีไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประ เม ิ นผล
ก า ร น ำ
แผน พ ัฒน า
ท  อ ง ถ ิ ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
ว ัตถ ุประสงค หร ือไม   ซ ึ ่ ง เป นไปตามหล ักประส ิทธ ิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
แ ล ะ
ย ุทธศาสตร
การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นำไปส ู การจ ัดทำโครงการพัฒนาทองถ ิ ่นโดยใช   SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 

 
ประเด็น... 

6. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 . 1  ค ว า ม
ช ัดเจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 . 2  ก ำ ห น ด
ว ั ตถ ุ ประสงค
สอดคล  อ งกับ
โครงการ 
5.3 เป าหมาย 
ผลผลิตโครงการ
ม ีความช ัดเจน
นำไปส ู การตั้ ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคลอง
ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20 
ป 
5.5 เป าหมาย 
( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคลอง
ก ับแผนพัฒนา
เศรษฐก ิจและ
สังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคลอง
ก ั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ งไปเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไรกลุมเปาหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทำที่ไหนเริม่ตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการหากกลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลักใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหเกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง(5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปส ู   Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจท ี ่ข ับ เคล ื ่อนด วย
นวัตกรรมทำนอย ไดมากเชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสู สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี ่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา 
แล วต อยอดความได  เปร ียบเช ิง เปร ียบเท ียบ เช น ด านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได 
5. โครงการ
พัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ย ุ ทธศาสต ร
จังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้น เพื ่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ ่นเสมือนหนึ ่งการขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ ่งไม
สามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกัน
กับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นท่ีเปนปจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5 .8  โครงการ
แ ก  ไ ข ป  ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
ม ั ่ น ค ง  ม ั ่ ง คั่ ง 
ยั่งยืนภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที ่ดำเน ินการภายใต พ ื ้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ ่นมีความมั่นคง มั ่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคลอง
ก ั บ เ ป  า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดทำโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความม ีประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) (3) ความม ีประส ิทธ ิ ผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทองถิ่น นำไปสู
ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5  

5 . 1 0  ม ี ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ราคาถูกตองตาม
ห ล ั ก ว ิ ธ ี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื ่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ ่น มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

5  

5 . 1 1  ม ี ก า ร
กำหนดต ัวช ี ้วัด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด คล  อ ง กั บ
วัตถุประสงคและ
ผลท ี ่คาดว าจะ
ไดรับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท ี ่  ส าม า รถว ั ด ได   (measurable) ใ ช  บ อกประส ิ ทธ ิ ผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคที่เกิดขึ้นสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาด
วาจะไดรับ) 

5  

5.12 ผลที่คาด
ว  า จ ะ ไ ด  รั บ 
สอดคล องกับ
วัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงคซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ ่งที ่ต องการ
ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5  

รวมคะแนน 100  
 

 
 

7. การวัด... 
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 โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทัง้การอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟขอมูลตางๆ จาก 
 7.1 ใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
  (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ                
(1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆ คืออะไรคาใชจาย (Cost) เวลา  
(Time) เปนไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
 7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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