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ค าน า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ปัญหาความต้องการของชุมชนที่ผ่านการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูร
ณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่เป้าหมายการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีและการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
จัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ือให้
สามารถบรรลุผลส าเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
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สารบัญ 
             หน้าที ่
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ         1 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง        5 
3. ประชากร         ๕ 
4. สภาพทางสังคม        7 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        11  
6. ระบบเศรษฐกิจ        1๒ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       1๓ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๔  
9. อ่ืน ๆ          ๑๔ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๕ 
1. ความส าพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค      ๑๕ 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๖๔ 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ๖๙ 

ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ     68 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       ๗๘ 
2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๑๑๕  
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนา       ๑๒๕  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล       ๒๔๗ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์       ๒๔๗ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๒๔๗   
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      ๒๔๙  
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    ๒๔๙ 

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลลุโบะบายะ เป็นต าบลหนึ่งใน ๖ ต าบลของอ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของอ าเภอ  ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอยี่งอ ประมาณ ๔ กิโลเมตร  และมี อาณาเขตต่อต าบลต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อต าบลตะปอเยาะ  อ าเภอยีง่อ 
 ทิศใต้  ติดต่อต าบลจอเบาะ  อ าเภอยี่งอ  
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลลุโบะบือซา อ าเภอยีงอ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลสุวารี อ าเภอรือเสาะ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)  
              ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๓  ต าบลลุโบะบายะ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

-  โทรศัพท์  ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๑, ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๒   
-  โทรสาร  ๐๗๓ – ๕๓๐๗๑๑ 
เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ มีเนื้อที่ ๒๐.๑๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๖๐๘ ไร ่

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ และเป็นปุาภูเขาประมาณ ๑/๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยภูเขาจะอยู่ทาง
ทิศตะวันตกซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ส่วนพื้นที่ราบส่วนใหญ่ของพ้ืนที่จะอยู่ทางทิศตะวันออก จะมีคลองน้ า
ส าคัญ ๒ สาย ไหลลงจากภูเขาผ่านต าบล คือ 
  ๑.คลองลุโบะบายะ จะไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ต าบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร 
  ๒.คลองปาโจบาบี จะไหลผ่านหมู่ที่ ๓ ต าบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๒ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อน  แต่บางครั้งอาจมี

อากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ฝนตกมากในช่วงเดือน ธันวาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจ

นานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนมกราคม  มีฝนตกเฉลี่ย
ประมาณ  ๒๗๑.๒  มิลลิเมตร   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  
   - ล าน้ า(คลอง)   ๒ สาย 
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   - ฝาย    ๓ แห่ง 
   - บ่อน้ าตื้น   ๖๖๕ แห่ง 
   - บ่อโยก    ๓ แห่ง 

๑.๕ ลักษณะ...... 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 



๕ 

 
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ทรัพยากรปุาไม้ ต าบลลุโบะบายะมีพ้ืนที่เป็นภูเขาอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นเขตอุทยานแหงชาติบูโด 
– สุไหงปาดี ถึงแม้โดยส่วนใหญ่ของพ้ืนที่จะถูกชาวบ้านจับจองเป็นที่ท ากินมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นปุาไม้
อยู่ แต่ก็เหลืออยู่น้อยเต็มที่ 
 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะได้จัดหมู่บ้าน มีทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทน
ของ หมู่บ้านละ  ๒  คน รวมเป็น ๑๐ คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 
๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒,๖๘๑   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๙๗๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๒  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๗๐๐ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๗๙๙ คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๘๗.๖๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๔๔๒ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๔๘๗ คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๐.๗๖  เขตเลือกตั้งที่ ๓ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๙๙ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๖๗๒ คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๘๙.๑๔  เขตเลือกตั้งที่ ๔จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๖๓๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๖๙๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๙๒.๐๖  เขตเลือกตั้งที่ ๕ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๐๓ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๓๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  
๙๓.๒๓      ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง 
สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ
การเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อบต. นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีก
หลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ เขตการปกครอง…………. 



๖ 

 
 
๒.๑ เขตการปกครอง 
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการแบ่งเขตออกเป็นหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน เนื้อท่ี ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๑ บ้านลุโบะบายะ ๓,๐๕๐ นายอับดุลอาซิ  กอตอนีลอ นายต่วนมะ กอตอนีลอ 

นายซาลีฮะ  ปาเต๊ะ 
๒ บ้านบือแนกาเซ็ง ๒,๕๕๕ นายมะสารี  ยูโซ๊ะ นายอัหมัด ลีซียง 

นายอับดุลเลาะ  มะรอปิ 
๓ บ้านปาลอบาต๊ะ ๒,๐๕๓ นายสุรเชษฐ  ลุโบะกาแม นายสะอารี  ลง 

นายมักตา  มะรอแมโน 
๔ บ้านกูแบบาเดาะ ๓,๔๐๐ นายดือมานะ  มิง นายอายิ  ดอเลาะ 

นายอหมัดรอเฮม  ติสามานิ 
๕ บ้านกูแว ๑,๕๕๐ นายมะรอมือลี  เฮงมะนีลอ นายนาซอรี  วาโด 

นายซุลกิฟลี  ปิยยาปิ 
 

 ๒.๒ การบริหารงานบุคคล 
  คณะผู้บริหาร 

๑. นายอาหามะบาสอรี  ดือเระ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. นายอับดุลเลาะ หม๊ะมูดอ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. นายเจ๊ะนิ  วาเงาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. นายรุสลาง  ยีปราโซ  เลขานุการนายก อบต. 

สมาชิกสภา  อบต. 
๑. นายมะบารี  บินหะยีดิง ประธานสภา อบต. 
๒. นายอับดุลรอพา ซือแม  รองประธานสภา อบต. 
๓. นายต่วนสากรี กอตอนีลอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๔. นายต่วนอนุวา กอตอนีลอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
๕   นายอาหะมะ   แดเดาะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๖.   นายอับย ู  สาแมง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๗. นายยาการียา  แสะบดิีง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๘. นายมูฮ ามัดรอยาลี แลแงแนะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

                               ๙. นางอรุณี  มะมิงมิง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๑๐. นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ  เลขานุการ อบต. 

 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

 
จ านวนผู้....... 



๗ 

 
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖)   

   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒,๙๗๕     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๙๗๕     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒,๖๘๑  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,๙๗๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๒   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒,๖๘๑ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  ๒,๙๗๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๒ 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
๓. ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 
  ข้อมูลเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
๑ ๐ - ๑๐ ๔๙๑ ๔๕๗ ๙๔๘ 
๒ ๑๑ - ๒๐ ๔๐๗ ๓๖๒ ๗๖๙ 
๓ ๒๑ - ๓๐ ๓๕๓ ๓๖๗ ๗๒๐ 
๔ ๓๑ - ๔๐ ๓๘๖ ๒๔๓ ๖๒๙ 
๕ ๔๑ - ๕๐ ๓๐๒ ๒๙๐ ๕๙๒ 
๖ ๕๑ - ๕๙ ๒๐๘ ๒๓๐ ๔๓๘ 
๗ ๖๐ - ๖๙ ๑๓๔ ๑๘๑ ๓๑๕ 
๘ ๗๐ - ๗๙ ๗๓ ๙๖ ๑๖๙ 
๙ ๘๐ - ๙๙ ๔๑ ๔๗ ๘๘ 

๑๐ ๙๐ ขึ้นไป ๔ ๘ ๑๒ 
รวม ๒,๓๙๙ ๒,๒๘๑ ๔,๖๘๐ 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่
จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ 
กับทางโรงเรียน   
   
 
 
 
 

การศึกษา............ 
 



๘ 

 
การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลุโบะบายะ 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
   ๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าศูนย์มัสยิดดาริลคอยริล
ยะห์ 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
  ๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าศูนย์มัสยิดดารุลตะเล็ม 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
  ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ 
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จ านวนนักเรียน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
โบะบายะ 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 
    ๒.๒  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 
    ๒.๓ โรงเรียนบ้านกูแว 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ แห่ง 
 
 
๑  คน  
๑  คน 
๓๐  คน 
 
๑  คน  
๑  คน 
๒๘  คน 
 
๒  คน  
-  คน 
๕๑  คน 

 
๔.๒ ข้อมูลสาธารณสุขภาพประชาชนในต าบลลุโบะบายะ 

 ๑) จ านวนและอัตราการเกิด การตาย การเพ่ิมของประชากรในต าบลลุโบะบายะ 
  จ านวนการเกิด ๕๖ คน คิดเป็นอัตรา ๑๒.๖๒ ต่อพันของประชากรกลางปี (ประชากรกลางปี  
  ๔,๕๒๗ คน) 
  จ านวนการตาย ๑๐ คิดเป็นอัตรา ๒.๒๕ ต่อพันของประชากรกลางปี (ประชากรกลางปี  
  ๔,๕๒๗ คน) 
  จ านวนการเพ่ิม ๕๖ คน คิดเป็นอัตรา ๑๒.๖๒ อัตราร้อยละของประชากรกลางปี 
  
 
 
 
 
 

๒) สาเหตุ............ 



๙ 

 
๒) สาเหตุการตายที่ส าคัญ ๕ อันดับแรก 
 
   

ที ่ สาเหตุ จ านวน(คน) อัตราต่อแสนประชากร ร้อยละของการตาย 
๑ เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ๓ ๓๗.๖๙ ๒๕.๐๐ 
๒ หัวใจล้มเหลว ๓ ๖๗.๖๙ ๒๕.๐๐ 
๓ ความดันโลหิตสูง ๑ ๒๒.๕๖ ๘.๓๓ 
๔ เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด ๑ ๒๒.๕๖ ๘.๓๓ 
๕ สมองฝุอวัยชรา ๑ ๒๒.๕๖ ๘.๓๓ 

ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 
 

๓) สาเหตุการปุวยที่ส าคัญ ๑๐ อันดับแรกของผู้ปุวยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 
ที ่ สาเหตุการปุวย จ านวน ร้อยละของผู้ปุวยนอก 
๑ การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ๒,๑๓๖ ๔๖.๖๘ 
๒ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า ๑,๒๐๑ ๓๔.๒๒ 
๓ ฟันผุ ๓๗๔ ๓๓.๘๖ 
๔ ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน ๒๕๘ ๒๒.๖๔ 
๕ โรคติดเชื้ออักเสบของผิวหนังและเนื้อเยื่อผิวหนัง ๒๓๓ ๒๑.๘๖ 
๖ โรคอ่ืนๆของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๒๒๒ ๑๕.๕๘ 
๗ เนื้อเยื่อผิดปกติ ๒๐๔ ๙.๖๙ 
๘ เบาหวาน ๑๕๕ ๗.๑๗ 
๙ โรคความดันโลหิตสูงอื่นๆ ๑๓๕ ๔.๕๔ 

๑๐ คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ ๑๑๕ ๒.๖๘ 
ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 

๔) จ านวนและอัตราผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ปี ๒๕๕๙ 
 

 
ต าบลลุโบะบายะ 

จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวม 
จักรยานยนต์ การขนส่ง อุบัติเหตุอ่ืนๆ 

รวม ๕ ๗.๙๓ ๐ ๐ ๕๘ ๙๒.๐๗ ๖๓ ๑๐๐ 
ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 

 ๕) จ านวนและความครอบคลุมการด าเนินงาอนามัยแม่และเด็ก ปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริม 
 สุขภาพต าบลลุโบะบายะ 
จ านวน
หญิง
ตั้งครรภ์
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวน
หญิงหลัง
คลอด
ทั้งหมด
(คน) 

ได้รับการดูแลก่อน
คลอด ๔ ครั้ง ตาม
เกณฑ์ 

ฝากครรภ์ก่อนอายุ
ครรภ์ ๑๒ สัปดาห ์

มารดาคลอดบุตรคน
แรกเมืออายุต่ ากว่า 
๒๐ ปี 

ภาวะซีดหญิง
ตั้งครรภ์หน้างาน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
๖๙ ๗๒ ๕๘ ๘๔.๐๖ ๖๓ ๙๑.๓๐ ๖ ๑๐.๓๔ ๓ ๔.๗๖ 

ที่มา :................ 



๑๐ 

 
 ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 

 ๖) จ านวนร้อยละหญิงหลังคลอด เด็กเกิดมีชีพ และคลอดในสถานบริการ ปี ๒๕๕๙ 
ต าบลลุโบะบายะ จ านวนหญิงหลังคลอด

ทั้งหมด(คน) 
เด็กเกิดมีชีพได้รับ

การชั่งน้ าหนัก
(คน) 

ทารกน้ าหนักน้อย
กว่า ๒,๕๐๐ กรัม 

คลอดในสถาน
บริการ(คน) 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
รวม ๗๒ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๒.๗๘ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

   
ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 

  
๗) ข้อมูลจ านวนการรับบริการ 

ต าบล
ลุโบะ
บายะ 

จ านวน
หญิงวัย
เจริญ
พันธ์ 

จ านวนผู้รับบริการคงใช้รายวิธี รวม 
ยาเม็ด ยาฉีด ถุงยาง ห่วง

อนามัย 
หมัน
หญิง 

หมันชาย ลูกห่าง ๓ 
ปี 

รวม ๓๙๓ ๘๖ ๗๖ ๔ ๐ ๐ ๐ ๑๑๕ ๒๙๑ 
   

ที่มา : รายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ 
  ๘) ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการเด็กอายุ ๐ – ๗๒ เดือน ปี ๒๕๕๙ 

ต า
บล

ลุโ
บะ

บา
ยะ

 

เด็กอายุ ๐ – ๗๒ 
เดือน 

ภาวะทุพโภชนาการ (น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ) 
น้ าหนักมาก

เกิน 
ค่อนข้างม

าก 
ตามเกณฑ์ ค่อนข้าง

น้อย 
น้อยกว่า
เกณฑ์ 

อ่ืนๆ 

ทั้ง
หม

ด 

ชั่ง
น้ า

หน
ัก 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

รอ้
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 
รวม ๕๔๗ ๕๔๒ ๙๕.

๗๙ 
๔ ๐.๗๓ ๓ ๐.๕

๕ 
๔๑๖ ๗๙.

๓๙ 
๕๔ ๙.๙

๖ 
๕๙ ๑๐.

๘๘ 
๖ ๑.

๑๑ 

 
  ๙) อัตราการเกิดโรคระบาดวิทยา ๕ อันดับแรก ปีงบ ๒๕๕๙ 
     

อันดับ ชื่อโรค ปี ๒๕๕๙ 
จ านวน อัตรา/แสนประชากร 

๑ อุจจาราระร่วง ๑๐๖ ๒๔๑๘.๔๑ 
๒ ไขเ้ลือดออก ๒๑ ๔๗๙.๑๒ 
๓ สุกใส ๘ ๑๘๒.๕๒ 
๔ ไทฟอยด์ ๘ ๑๘๒.๕๒ 
๕ ตาแดง ๕ ๑๑๔.๐๘ 

    ที่มา : ข้อมูลจาก WWW.naradusis.com 
   

๑๐) ผลการ……….. 

http://www.naradusis.com/


๑๑ 

 
๑๐) ผลการคัดกรองภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเปูาหมายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

  
ต าบล
ลุโบะ
บายะ 

ประชากร โรคความดัน 
จ านวน
ที่คัด
กรอง 

ร้อยละ กลุ่มเสี่ยง สงสัยเป็นโรคความ
ดัน 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม ๑,๗๖๙ ๑,๗๔๔ ๙๘.๕๙ ๔๒๗ ๓๑.๖๑ ๑๑๙ ๘.๘๑ ๔๒๗ ๑๐๐ 

 
๑๑) ผลการคัดกรองภาวะเสี่ยงเบาหวานในประชากรกลุ่มเปูาหมายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 
ต าบล
ลุโบะ
บายะ 

ประชากร โรคเบาหวาน 
จ านวน
ที่คัด
กรอง 

ร้อยละ กลุ่มเสี่ยง สงสัยเป็น
โรคเบาหวาน 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม ๑,๗๖๙ ๑,๗๑๗ ๙๗.๐๖ ๕๒ ๓.๒ ๑๐ ๐.๕๗ ๕๒ ๑๐๐ 

ที่มา:รายงานคลังข้อมูล ความดัน/เบาหวาน ปี ๒๕๕๙ 
  ๑๒) งานคัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก 
    

ต าบลลุโบะบายะ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

รวม ๘๐๓ ๑๖๒ ๒๐.๑๗ ๙๕๓ ๙๑๗ ๙๖.๒๒ 
   ที่มา: รายงานคัดกรองปี ๒๕๕๙ 
  ๑๓) ผลการด าเนินงานร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ 
        อร่อย (Clean Food Good Taste) 
             

ต าบลลุ
โบะบา

ยะ 

ร้านอาหาร แผงลอย รวมร้านอาหารและแผงลอย 
ทั้งหมด ผ่าน CFGT ทั้งหมด ผ่าน CFGT ทั้งหมด ผ่าน CFGT 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม ๘ ๖ ๗๕.๐๐ ๑๙ ๑๔ ๗๓.๖๘ ๒๗ ๒๐ ๗๔.๐๗ 

  ที่มา:  รายงานผลการด าเนินงานร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร 
   สะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 

๑๔) ผลการด าเนินงานด้านบุหรี่ 
ต าบลลุโบะบายะ จ านวนผู้สูบ จ านวนผู้สมัครเลิกบุหรี่ ร้อยละของผู้สมัครเลิกบุหรี่ 

รสม ๗๓๔ ๓๗๗ ๕๑.๓๖ 
ที่มา : ทะเบียนผู้สมัครเลิกบุหรี่ตามโครงการต าบลลุโบะบายะไร้ควันบุหรี่ ปี ๒๕๕๙ 

   
 

๑๕) ผลการ............. 
 



๑๒ 

 
๑๕) ผลการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๙ 

     
ต าบลลุโบะบายะ จ านวนชมรมผู้สูงอายุ จ านวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม 

รวม ๕ ๒๙๐ ๕๑.๗๘ 
  ที่มา:  รายงานสรุปผลการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๙ 

 (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลลุโบะบายะ จ านวน ๑ แห่ง 
        

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

  มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง
ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไข
อย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
   

 
 

๕.๓ การประปา………. 
 

 
 



๑๓ 

 
 
๕.๓ การประปา 

การประปา  ต าบลลุโบะบายะมีการใช้ประปาภูเขา สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิด
เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างบาดาลขนาด
ใหญ่ ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป   เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 -  ล าน้ า (คลอง)          ๒      สาย 

 -  บึง หนองและอ่ืน ๆ    -   แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  

-  ฝาย            ๓    แห่ง  

          -  บ่อน้ าตื้น      ๖๖๕     แห่ง 

 -  บ่อโยก          ๓     แห่ง 

การโทรคมนาคม 

- ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาต (ปณช.) ๑  แห่ง                                                         

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
  -     ถนนลาดยาง     ๓   สาย 

- ถนนคอนกรีต     ๑๖  สาย 

- ถนนลูกรัง         ๗ สาย 

- ถนนหินคลุก  ๒ สาย 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตต าบลลุโบะบายะร้อยละ ๑๐๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญ  ได้แก่  สวนยาง ข้าว    

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตต าบลลุโบะบายะไม่มีการประมง)  

 
๖.๓ การ………… 

 



๑๔ 

 
๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด   
แพะ โค    กระบือ  จ านวนสตัว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

โคเนื้อ ๔๓๖ ตัว   กระบือ  ๘   ตัว  แพะ  ๖๕ ตัว 
เป็ด   ๓๐๖  ตัว   ไก ่  ๒,๐๖๐   ตัว  อ่ืนๆ ๑๒๕ ตัว  

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตต าบลลุโบะบายะมีแหล่งท่องเที่ยว  ๒ แห่ง 
  - น้ าตกปาโจบาบี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  
  - น้ าตกบือลาฆอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
- (ในเขตต าบลลุโบะบายะไม่มีอุตสาหกรรม) 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ร้านค้าต่างๆ  ๒๗ แห่ง  

 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได ้

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ   ๑๐๐  
     มัสยิด ๙ แห่ง         
     ๗.๒ ประเพณี/วัฒนธรรม ประเพณีศาสนาอิสลามท่ีส าคัญในท้องถิ่น ได้แก่ 

 ๑. พิธีถือศิลอด (ถือบวช) ในเดือน “รอมฎอน” หรือเดือน ๙ ของปี ฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามทุกคน จะถือศิลอดเป็นเวลา ๑ เดือน ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวไทยได้รู้สึกถึงความยากล าบาก อดยาก และยากจน 

 ๒. วันอีด หรืออีดิลฟิตรี หรือฮารีรายอปอซอ เป็นวันแรกของการสิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจถือศิลอดครบ 
๑ เดือนแล้ว 

 ๓. กิจกรรมงานเมาลิด เป็นวันที่ระลึกถึงศาสดาของศาสนาอิสลาม 
 ๔. ประเพณีมาแกปูโละ มาแกปูโละเป็นภาษาถ่ิน แปลว่า “ กินเหนียว” จะใช้ในหลายโอกาส เช่น 

แต่งงาน และเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี  
 ๕.  พิธีเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี ซึ่งการเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ 

การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระท าแกเด็กชายที่มีอายุ ๒ – ๑๐ ปี ภาษาถ่ินเรียกว่า “มาโซะยาวี “ 
 ๖. การท าความเคารพศพ เมือศพผ่านมาให้ยืนตรง และศพแต่ละศพจะไว้ได้ไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง ต้องท าพิธี

ฝังให้เรียบร้อย 
๗. ไปประกอบ...........   



๑๕ 

 
๗. ไปประกอบพิธีฮัจย์  

 ๘. วันอีด หรืออีดิลอัฏฮา หรือรายอฮัจย์ เป็นวันที่ชาวมุสลิม ได้ท าพิธีละหมาดร่วมกันในเวลาตอนเช้า 
หลังจากนั้นจะท าการกุรบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ) เพื่อเลี้ยงแก่คนยากจน หรือจัดเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญมิตร
สหายมารีบประทานอาหาร 

 ๙. ศิลปะการต่อสู้เพ่ือปูองกันตัว (ซี-ลัต) เป็นศิลปะการปูองกันตัวอย่างของของชาวไทยมุสลิม เป็นศิลปะ
การต่อสู่ด้วยมือเปล่าคล้ายกังฟู หรือมวยไทย 

 ๑๐. ศิลปะการร้อง –ร า ดีเกฮูลู 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภาษาถ่ิน ภาษามลายูถิ่น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าเขา น้ าบ่อ 
๘.๒ ป่าไม้  ในเขตต าบลลุโบะบายะ จะเป็นทุ่งหญ้าและเป็นที่ราบสูง 
๘.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลลุโบะบายะมีภูเขาติดกับเทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี 

 
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลลุโบะบายะส่วนมากเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะส าหรับเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท า
นา ท าไร่และท าสวน มีล าธารไหลผ่าน ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหา
คือ ในหน้าแล้งน้ าในล าธารมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการท าเกษตรกรรมและอ่ืนๆ 

 
๙ อ่ืนๆ  
     
    ************************************ 
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๑๖ 

 
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ 

ด าเนินงาน……….. 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



๑๗ 

 
ด าเนินงานในระยะที ่๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ป ี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มา
จากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลง
สู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและ
เปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที ่“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ 
ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกร
รายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 

สาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนา
เข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ 
การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจาก................ 



๑๘ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อม
ล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการ
ปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ
สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อ
ความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป 
และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ – ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ 

ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะ
กระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศ
ไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการ……….. 



๑๙ 

 
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามใน
การกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็น
เมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้
เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากร
วัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ 
ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน 
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะ
เงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวก
คล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า 
ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามัก
ขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การ
บังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน 

คุณธรรม……….. 



๒๐ 

 
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยก
ในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้น
เมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็
มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้
เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่อง 
การปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพ
คนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุด
การพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  
การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ
ขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส า คัญและ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางาน 

ของภาค......... 



๒๑ 

 
ของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
ทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดม
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมาย
การพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม
กับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความ
รุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทย
ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ 

เป็นมนุษย์……….. 



๒๒ 

 
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนไทยในอนาคต... 
-๕๐- 

 
 



๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร ์สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนา………… 



๒๔ 

 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุน……….. 



๒๕ 

 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

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

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนา……. 



๒๖ 

 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที ่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผล
อย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ......... 
 



๒๗ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบัน
ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
 

๒.๒.๒ การ.......... 



๒๘ 

 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน

เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อ 

เทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่
การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็ งแกร่ง 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อ
การใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยเป็นอันดับที ่๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for  

Manage….. 



๒๙ 

 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับ
ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย 
IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-
๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ 
(ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี 

จ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมือง
หลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT 
อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  
เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า 

ประเทศ……… 



๓๐ 

 
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ใน 
ปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงขึ้น จา้นวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มี
การศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็
ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่ม
คนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ  

๑๙.๑ เท่า........... 



๓๑ 

 
๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้าน
คน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ใน
ปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่า……….. 



๓๒ 

 
 (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดใน
เรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าใน
ประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค
ส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗  
สถานที่……… 



๓๓ 

 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ 
ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
จาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการ
ตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับ
มลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่
ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิม
เป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือน
กระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการ.......... 



๓๔ 

 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลาง
ในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้
ได้รับการเลือกตัง้ มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้
ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบยีบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก ่บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ใน
การควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วย
ราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย 

โอนภารกิจ……….. 



๓๕ 

 
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผล
ให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็น
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ 
โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 
๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗  

ในช่วงแผนพัฒนา………. 



๓๖ 

 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับ
ฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่
จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 
๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ
รายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึง 

จะส่งผล………….. 



๓๗ 

 
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุน
ในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รา่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว
ต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มี
ระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการ
ท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้
มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
 
 

๓.๒.๒ การ.......... 



๓๘ 

 
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้า
ตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศ
และการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยี 
เข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ 
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
๓.๒.๔ การ........... 



๓๙ 

 
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ระบบนิเวศปุาไม ้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) 
จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมี
ความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย………. 



๔๐ 

 
 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

 
๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ 

อย่างแท้จริง........... 



๔๑ 

 
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็น
การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความ
เสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล
และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง 

ระบบพัฒนา…….. 



๔๒ 

 
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
รายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการ
ลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรพัยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การ................ 



๔๓ 

 
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  ตลอดจน
การพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงาน
ให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้า
เกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
น้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม 
เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การ……… 



๔๔ 

 
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้

ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้
ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ง
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการ
บังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง 

วิทยาศาสตร์……… 



๔๕ 

 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถ
ปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ 
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคใต้ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะนั้นตั้งอยู่ภาคใต้  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต ้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า
การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมา
อาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   
ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์……… 
 



๔๖ 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนด
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

๓. แนวทางการ............ 



๔๗ 

 
๓. แนวทางการพัฒนาภาคใต้ 
 ๓.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้
ให้กับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 
  (๑) รักษาฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  (๒) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 
  (๓) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ ยงกุ้ งและสัตว์น้ าชายฝั่ ง ในพ้ืนที่จั งหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๔) สนับสนุนและส่งแสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
  

๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพื้น 
ภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทยและแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณพื้นที่ตอนในที่มีศักยภาพสูงแห่งใหม่ในจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย 
  ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ระนอง ตรัง 
และสตูล 
  ๓.๔ พัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค โดยยกระดับจังหวัดระนองให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมศรีวิชัย 
 ๓.๒ วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษา
สมดุลระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ ได้รั บผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา 
๔. แนวทางการพัฒนาเมือง 
 ๔.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และ
นราธิวาส 
 ๔.๑.๑ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
 ๔.๑.๒ สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และยกระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที ่
 ๔.๑.๓ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
 ๔.๑.๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
๕. แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้ความรุนแรงใน
พ้ืนที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด ารงอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ในและนอกพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งประชาคม
ระหว่างประเทศมีความสนใจและสนับสนุนทางภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ กลุ่มภารกิจ 

๑. กลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. กลุ่มภารกิจงานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

กลุ่มภาร......... 



๔๘ 

 
๓. กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในละต่างประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน 
๔. กลุ่มภารกิจงานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
๕. กลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 
๖. กลุ่มภารกิจงานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 
๗. กลุ่มภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 
๖.การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด โดยขอให้เน้น 
 ๖.๑ ยางพารา : พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพาราทั้งระบบ การผลิตการแปรรูป ละช่องทาง
การตลาดสินค้ายางพารา 
 ต้นน้ า : ๑) พันธ์ยางพาราของกรมวิชาการเกษตรและแปลกิ่งตายางนราธิวาส 
  ๒) ดิน 
  ๓) น้ า 
  ๔) ปุย 
  ๕) แรงงานกรีดยาง 
 กลางน้ า :๑)  การรวมกลุ่ม 
    ๒) น้ ายางสด 
    ๓) น้ ายางข้น 
    ๔) ยางรมควัน 
 ปลายน้ า : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จ ากัด) 
 ๖.๒ ฮาลาล : ระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
  ๑) ร้านอาหาร 
  ๒) แผงลอย (เมือง สุไหงโก-ลก  ตากใบ และยี่งอ) 
  ๓) สปาฮาลาล 
  ๔) สินค้า OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
  ๕) คลัสเตอร์ผลไม้ (ลองกอง) 
   - สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 
   - ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
  ๖) คลัสเตอร์ผ้า 
  ๗) คลัสเตอร์อาหาร 
  ๘) ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน 

 
 ๖.๓ ท่องเที่ยว : ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
   ๒) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   ๓) เครือข่ายการท่องเที่ยว ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาเลเซีย 
   ๔) เปิดตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นเมืองคุณหมิง ประเทศจีน 

  (FAN TRIP :………….   



๔๙ 

 
(FAN TRIP : ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกอบการของคุณหมิงลงพ้ืนที่) 

   ๕) อบรมมัคคุเทศก์ 
   ๖) ปูายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว 
   ๗) รถท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก/เทศบาลเมืองนราธิวาส 
   ๘) เครื่องหูฟังส าหรับการท่องเที่ยว 
 ๖.๔ น้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑) น้ าท่วม 
    - ถนน,ท่อลอด 
   ๒) น้ าแล้ง 
    - ประปาภูเขา 
    -ปูองกันไฟไหม้ปุาพรุสิรินธร และพรุบาเจาะ 
   ๓) ระบบน้ าชลประทาน 
    - ประตูระบายน้ าตากใบ 
    - น้ าเค็ม 
   ๔) หินทิ้งหาดเกาะยาว อ าเภอตากใบ 
   ๕) ตลิ่งแม่น้ าสายบุรี บริเวณใกล้วัดทรายทอง ต าบลรือเสาะ 
 ๖.๕ AEC : ส่งเสริมและการพัฒนาการลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
   ๑) ภาษาจีน 
    - อ าเภอสุไหงโก-ลก ระแงะ  ตากใบ เมืองนราธิวาส และอ าเภอแว้ง 
    - อบรมมัคคุเทศก์ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน (มนร.) 
   ๒) ชุดแปลภาษา (มอ.หาดใหญ่) 
   ๓) คลินิกที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สัญญาทั่วไป ค าแนะน าด้านการลงทุน (ออนไลน์) 
   ๔) เชิญทูตพาณิชย์ของกัวลาลัมเปอร์ จาการ์ตา  บรูไน คุณหมิง 
พบปะและบรรยายแนวทางการจัดท าธุรกิจในเมืองต่างๆ ให้กับนักธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
 

๗.ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 
 ๗.๑ การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพ ซ่ึง 

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดโดยเลือกด าเนินการจาดศักยภาพของจังหวัดได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ทั้งนี้
ควรเห็นผลได้ภายในรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด โดยขอให้เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๗.๑.๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน (ด้านเศรษฐกิจ) 
  ๑. เศรษฐกิจฐานราก 
   ๑.๑ โครงการสนับสนุนงานประจ าปีและของดีเมืองนรา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
   ๑.๒ ด้านการเกษตร 
   ๑.๓ ด้านอุตสาหกรรม  
   ๑.๔ คลัสเตอร์ผ้า/เครื่องแต่งกาย 
   ๑.๕ คลัสเตอร์อาหาร 

 ๒. การพัฒนา............  



๕๐ 

 
๒. การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

   ๑) การเชื่อมโยง (Connectivity) : จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ 
และทางอากาศ สามารถรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียทางด่าน
พรมแดน ๓ ด่าน ได้แก่ ด่านสุไหงโก-ลก ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ ที่อ าเภอตากใบ และด่านบูเกะตา ที่อ าเภอแว้ง 
ซึ่งมีท่ีตั้งทรงภูมิศาสตร์ ที่จะเป็น GATEWAY สู่อาเซียนทางใต้ผ่านทางทิศตะวันออกของมาเลเซียและติดกับอ่าวไทย 
   ๒) การค้าชายแดน (Border Trade) : ใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น GATEWAY สู่อาเซียนทางใต้
ผ่านทางทิศตะวันออกของมาเลเซียและติดกับอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็น
มลายู ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และลักษณะ
ส าคัญที่เป็นการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศโดยจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์การท่อเที่ยว กีฬาและนันทนาการชายแดน 
ประกอบด้วย เซ็นเตอร์พอยท์  ไนซ์บาซ่า ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  ศูนย์เยาวชน ตลาดวัฒนธรรม ๔ ภาค ศูนย์การศึกษา 
และศูนย์รวมความบันเทิง ณ พ้ืนที่โครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก 
   ๓) การท่องเที่ยวชายแดน ( Border Tourism) : ใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น GATEWAY สู่
อาเซียนทางใต้ผ่านทางทิศตะวันออกของมาเลเซียและติดกับอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์
ของความเป็นมลายู ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
โดยเน้นลูกค้ามุสลิมทางอาเซียนและจีนโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เช่น-วัดชลธารา
สิงเห ตลาดน าตากใบ มัสยิดตะโละมาเนาะ (๓๙๐ ปี) น้ าตกปาโจ คัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยลายมือมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี ที่
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร พิพิธภัณฑ์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เขามงคลพิพิธ Harmony Street 
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส วังเจ้าเมืองระแงะ และปุาฮาลาบาลา เป็นต้น 
 
   ๔) การค้าและการลงทุน (Trade and Investment) : โดยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเนื้อที่ 
๒,๒๗๗-๐-๗๘.๑ ไร่ ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นที่ดินที่มีความเหมาะสม ทั้งการคมนาคมขนส่งความ
ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และส่วนส าคัญที่จะรองรับประเทศมาเลเซียผ่านโครงข่าย GATEWAY 
ทางตอนใต้เข้ามาในประเทศไทย เพ่ือด าเนินกิจการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจ ได้แก่ 
   ๔.๑ Rubber City ซึ่งมีผลผลิตยางพาราปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ใช้แปรรูปเพียง ๙๔,๐๐๐ ตัน 
   ๔.๒ Halal Park Industry ทั้งสิ่งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร 
   ๔.๓ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมและไฟฟูาส ารอง เช้น 
โรงไฟฟูาชีวมวล ซึ่งมีวัตถุดิบจากยางพาราที่จะใช้ผลิตไฟฟูาชีวมวล ๔๐ เมกกะวัตต์ มีการก่อสร้างโรงงานไฟฟูาชีวมวล ๑ 
แห่ง ใช้ก าลังการผลิต ๗.๕ เมกกะวัตต์ เหลือก าลังผลิตอีก ๓ โรรงาน ที่ตั้งอยู่ใกล้สายส่งและโรงไฟฟูาจากขยะ ซึ่งได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓๓๕ ล้านบาท โดยใช้เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสุรนารีผลิต
เป็นเชื้อเพลิงและปุยอินทรีย์ 
  ๗.๑.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านสังคม) โดยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และการศึกษา ดังนี้ 
   ๑) เน้นการพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มคลัสเตอร์ และ SME 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มต่างๆและส่งเสริมการจัดจ าหน่ายสินค้าในภูมิภาคอ่ืนๆ และการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะท าให้เกิดการลงทุนและมีการจ้างแรงงานในพ้ืนที่อีกเป็นจ านวน
มากในอนาคต 
    

๒) ให้ความส าคัญ…… 



๕๑ 

 
๒) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเริ่มตั้งแต่การดูแลด้าน

โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอดเพ่ือลดปัญหาแม่ลูกตายระหว่างคลอด และเด็กประสบภาวะทุพโภชนาการ
ระหว่างอยู่ในครรภ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดตั้งกองทุนการศึกษา ๑๐๐ ปี นราธิวาส การพัฒนากลุ่มผู้ติดยา
เสพติด และการพัฒนากลุ่มผู้ว่างงานให้มีงานท า 
   ๓) ให้ความส าคัญกับทุนทางวัฒนธรรม : จังหวัดนราธิวาสมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หรือเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข จะต้องส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ด ารงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนได้มีความเข้าใจในความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ที่ส าคัญ เช่น การส่งเสริมการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุอาน อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การจัดสร้างพระบรมรา
ชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาส , การบูรณะ
ซ่อมแซมพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล, การส่งเสริมให้มีการบูรณะซ่อมแซมวังพระยาระแงะหรือต าหนักพระยาภูผาภักดี, การ
ส่งเสริมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส เป็นต้น 
   ๔) ให้ความส าคัญกับโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (๑๕-๒๐ ล้านบาท) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากการ
น าโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันมาขยายผลด าเนินการในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และเป็นประโยชน์ในมิติด้านความมั่นคงที่จะให้
ข้าราชการสามารถเข้าพ้ืนที่ได้ จึงได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนราธิวาสด าเนินการ
น าร่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน 
   ๕) เน้นการแก้ไขปัญหาตามแผนชุมชน (อย่างน้อยร้อยละ ๖๐) : เน้นการไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุกพ้ืนที่ให้มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย ดังค าที่ว่า “ น้ าไหล ไฟสว่าง 
ทางดี มีท่ีท ากิน “ ซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น อันจะน าไปสู่ความสบสุขในพื้นที่ต่อไป 
   ๖) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมให้มีการจัดท าฝายแม้วใน
พ้ืนที่ต้นน้ าเพ่ือชะลอน้ า การส่งเสริมการปลูกต้นสนเพ่ือ WIND BREAK และไม้พ้ืนเมืองในพื้นที่สวาธารณะ ส่งเสริมการ
ปลูกไม้หลาวโอนในพ้ืนที่สาธารณะ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งทั้งชายฝั่งทะเลบริเวณเกาะยาว อ.ตากใบ และตลิ่งพังที่ 
อ.แว้ง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกปุาอย่างจริงจัง และโครงการร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย สะดวกซ้ือ 
  ๗.๑.๓ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ( ด้านความม่ันคง) 
   ๑) ยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ๒) หลักนิติรัฐ ความเป็นธรรม (ไม่สร้างเงื่อนไข) 
    - ชคต. 
    - ชรบ. 
    - อส. 
    - ทสปช. 
   ๓) การสร้างความเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
   ๔) โครงการหลัก เช่น 
    - โครงการาษฎร์-รัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข 
    - โครงการเร่งรัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
  

 แผนพัฒนา……… 
 



๕๒ 

 
 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

  การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์  
SWOT Analysis 

 จังหวัดนราธิวาส มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร  โดยน าเครื่องมือทางการบริหาร  
SWOT Analysis มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค 
และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท าให้การด าเนินงาน 
 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย  (Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์  ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity)  ที่ท าให้การด าเนินงานภายใน
จังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝูาระวังอุปสรรคหรือหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กรมีดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
 S๑ มีด่านชายแดน ๓ ด่านที่เป็นประตูสู่อาเซียนผ่านทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเอื้อต่อการลงทุน 
 และการท่องเที่ยว 
 S๒ เส้นทางการคมนาคมครอบคลุมทั้งทางบก  มีโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงสู่ทางระเบียบเศรษฐกิจทางทิศเหนือ ทิศ 

ตะวันออกและทิศตะวันตก และเชื่อมกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ทางรางมี เส้นทางรถไฟจาก
กรุงเทพมหานครจรดชายแดนรัฐกลันตัน  ประเทศมาเลเซีย ทางน้ า มีท่าเรือเชิงพาณิชย์ ขนส่ง สินค้า
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ  ทางอากาศยานนราธิวาสที่ให้บริการ ๓ เที่ยวบิน 
S๓ มีทุนมนุษย์ซึ่งมีอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู ประชากร ๗๘๐,๐๐๐ คน โครงสร้างประชากรเป็นวัยหนุ่มสาว
ซึ่งอยู่ในก าลังแรงงาน ประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ คน 
S๔ ทุนวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นมลายู เช่นมัสยิดตะโละมะเนาะ  คัมภีร์อัลกุรอ่านที่เขียนด้วยลายมือ
อายุกว่า ๗๐๐ ปี มีมากที่สุดในโลก และเป็นที่สนใจของอิสลามิกชนทั่วโลก ที่แวะมาเยี่ยมชมในแต่ละปีเป็นจ านวน
มาก และมีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คือ ปุาฮาลาบาลา เทือกเขาบูโด – สุไหงปาดี แหล่งที่อยู่ของนก
เงือกถึง ๑๐ ชนิด และมีใบไม้สีทองสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
S๕ นราธิวาสเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน  ประกอบกับมีภาษามลายูที่เป็นอัตลักษณ์ที่จะเป็น
ต้นทุนของการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน 
S๖ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร(ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ ามัน ปศุสัตว์ ประมง) และเป็นแหล่งสินค้าชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งมีวัตถุดิบที่เป็นแหล่งพลังงานทดแทนมากที่สุดของ 
๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
S๗ มีศูนย์แสดงสินค้าและบริการรองรับการแสดงสินค้าชายแดนสุไหงโกลกที่เป็นแหล่งการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวชายแดน และมีตลาดกลางการเกษตรเพ่ือการส่งออกจังหวัดภาคใต้ชายแดนเชื่อมโยงกับตลาด
ภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศซึ่งเน้นการตลาดเกษตรทั้งผลไม้ ผัก ปศุสัตว์ 
S๘ ประชาชนในพ้ืนที่มีความสนใจการกีฬาสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดให้ความส าคัญด้านการกีฬาใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
S๙ มีศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามลหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่รับการจัดความรู้ให้กับจังหวัดและผู้สนใจมาศึกษาและท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 

S๑๐ มีสถาบัน………… 



๕๓ 

 
S๑๐ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ที่สามารถรองรับนักศึกษาของจังหวัดชายแดนใต้ 

 S๑๑ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีปุาพรุโต๊ะแดงเป็นปุาพรุที่สมบูรณ์ผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและมี 
แหล่งน้ า ๓ สาย ประกอบด้วย แม่น้ าสายบุรี, แม่น้ าสุไหงโกลก และแม่น้ าบางนราซึ่งเป็นต้นทุนที่เพียงพอ ส าหรับ
การผลิตภาคการเกษตร บริการและอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ 
S๑๒ มีสถานบริการด้านสุขภาพมีการจัดบริการที่เชื่อมโยงทุกระดับและครอบคลุมทุกต าบลและมีการจัดตั้ง
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รองรับบริการประชาชน 
S๑๓ มีก าลังประชาชน องค์กรจากภาครัฐ ทั้งในและนอกเขตเมือง เช่น ชคต.ชคบ.ชรบ. และ อรม.รวมทั้งมีการ
เพ่ิมอัตราก าลัง อส. ในเขตเมืองเพ่ือดูแลความสงบในพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 W๑ ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของผูประกอบการและนัก 
 ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ละท าให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและมีรายได้เฉลี่ยต่อ 
 หัวต่ า ส่งผลให้การขัยเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างล่าช้า 
 W๒ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิที่ได้มาตรฐาน ระบบการค้า  

เทคโนโลยี การตลาด การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่ดี ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการ
สร้างมูลค่าให้ได้มาตรฐานการส่งออก 
W๓ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานและขาดความพร้อมที่จะเอ้ือต่อการ
เชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์สู่ประเทศเพ่ือบ้านและนานาชาติ
ยังไม่ได้มารฐาน ท าให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการสูง 
W๔ ขาดการบูรณาการและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเครือข่ายทางด้านการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
W๕ คุณภาพการศึกษาต่ ากว่ามาตรฐาน ครูผู้สอนไม่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา และเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาอยู่ในล าดับสุดท้ายของประเทศ 
W๖ บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  รวมทั้งขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางและบูรณา
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
W๗ ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวนมากยังขาดทักษะ 
W๘ บุคลากรทางศาสนา ยังขาดโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยในการส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนาอีกทั้งการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยังขาดสื่อในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนศาสนา 
W๙ ประชาชนยังไม่เห็นคุณค่าและไม่ให้ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการระบบ
น้ ายังไม่มีประสิทธิภาพ 
W๑๐ การเกิดไฟไหม้ปุาพรุเป็นประจ าทุกปี ท าให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเป็นจ านวน
มาก อีกท้ังส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศและกระทบต่อระบบนิเวศ 
W๑๑ ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดขยะ(ค่าขนส่ง+ค่าก าจัด)ส่งผลให้ได้ส่งขยะเข้าระบบก าจัดที่ถูกหลักวิชาการ 

 
 

โอกาส (Op……….. 
 

 



๕๔ 

 
โอกาส (Opportunities)  
 O๑ นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญส่งเสริมการพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 O๒ นโยบายการจัดตั้งและส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  

และเมืองต้นแบบมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน “สุไหงโกลก เมืองการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” ที่ให้สิทธิประโยชน์สูง
กว่าจังหวัดอ่ืนๆ 
O๓ มีกลุ่มประเทศอาเซียน อาเซียน+๓,+๖ และนานาชาติ และ IMT-GT ที่เอ้ือต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถสร้างการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวนานาชาติ 
O๔ ประเทศไทยเป็น Friendly Muslim ล าดับสองของโลก รองจากสิงคโปร์ 
O๕ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย และรัฐกลันตัน และรัฐอื่นๆประเทศมาเลเซีย 
O๖ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาอนามัยและเด็กเฉพาะชายแดนใต้ที่ชัดเจนทุกระดับ ทั้ง
ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด 
O๗ การเติบโตของตลาดมุสลิม และกระแสความตื่นตัวของตลาดอาหารปลอดภัย ที่จะเป็นโอกาสในการพัฒนา
อาหารฮาลาลของจังหวัด และการเชื่อมโยงตลาดกับกลุ่มประเทศมุสลิม 
O๘ ความร่วมมือการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถขยายความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความมั่นคง ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน 
O๙ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติ 
O๑๐ รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการน้ า การท่องเที่ยววิถีไทย ขยะมูลฝอยและ
ทุจริตคอรัปชั่น เป็นวาระแห่งชาติ 
O๑๑ ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ครอบคลุมและท่ัวถึง 

อุปสรรค (Threats) 
 T๑ ความไม่ม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การลงทุนที่เกิดขึ้นต้องอาศัยภาครัฐลงทุนและให้เอกชนเข้ามา
บริหารจัดการเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสไม่เติบโตเท่าที่ควร 
T๒ ปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ไม่สามารถควบคุม
ราคาของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ เช่นระบบโลจิสติกส์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
T๓ กฎหมายและกฎระเบียบบางส่วนที่ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรม และอ านวยความสะดวก
ในการค้า การลงทุน และการส่งออก 
T๔ สภาวะเศรษฐกิจโลกยังผันผวนและความผันผวนทางการเมือง และการปับเปลี่ยนรัฐบาล ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐที่ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส
หยุดชะงัก 
T๕ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ฝนตกมากข้ึนและไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติส่ง
ผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวลดลง 

 T๖ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ผ่านสื่อที่อาจเกินจริง ส่งผลให้ประชาชนนอกพ้ืนที่มีทัศนคติในด้านลบ ท า
ให้พัฒนาในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างล้าช้า (ภาพลักษณ์) 
 T๗ การแพร่ระบาดของบาเสพติดในพ้ืนที่ที่ท าให้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 T๘ การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ท่ีท าลายวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท่ีดีงาม และการใช้สื่อโซเซียลที่มาก
เกินควรของเด็ก เยาวชน 
 

ทิศทางการ………… 



๕๕ 

 
ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 

TOWs Matrix 
ทิศทางเชิงรุก SO 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเชื่อมโยง
ภูมิภาคและต่างประเทศ 
๒) พัฒนาด่านชายแดนเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาชาติ รองรับการลงทุน 
การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน 
๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ
ฝีมือแรงงานรองรับการลงทุน 
 
 
๔) พัฒนายกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่
ระดับนานาชาติและในกลุ่มโลกมุสลิม 
๕) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร แหล่งผลิต
สินค้าผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สู่ระดับมาตรฐานสากลเพ่ือ
การส่งออกและสร้างความโดดเด่นสินค้า
ชุมชนสู่ตลาดโลกมุสลิม 
๖) พัฒนาเมืองชายแดนสุไหงโกลก เป็นเมือง
ต้นแบบการค้าระหว่างประเทศ ที่มีความ
พร้อมมาตรฐานและการจัดการเมืองชายแดน 
เชื่อมโยงการค้าในภูมิภาค อาเซียนและ
นานาชาติ 
๗) การยกระดับคุณภาพและสร้างสรรค์
เศรษฐกิจจากฐานการกีฬาและนันทนาการ 
๘) ส่งเสริมและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา 

ทิศทางเชิงป้องกัน ST 
๑) การสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน โดยมีศูนย์การศึกษาพิกุลทองฯ และศูนย์ 
OSS  ในการให้ข้อมูล 
๒) พัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดี และคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส 
๓) ลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนโดยผลักดันให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
ระบบการบ าบัดรักษาที่เชื่อมโยงการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบริการ
ภาครัฐและชุมชน 
๔) พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพทุกระดับเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบาดจากภัยธรรมชาติให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันใน
ระบบบริการสุขภาพ 
๕) การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดปัญหาและปูองกัน
ผลกระทบซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ และมีมาตรการในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ระบบ 
๖) พัฒนาการวิจัยของศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการ
บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนเพ่ือปูองกันสภาวะแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประชาชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง 
๗) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจของความ
เจริญทางเทคโนโลยีในโลกโซเซียล 
 

 
 

 
 

TOWs Matrix……… 
 

 
 



๕๖ 

 
 

TOWs Matrix 
ทิศทางเชิงรุก SO 

๙) พัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทางการศึกษาตามลักษณ์ของพ้ืนที่รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
๑๐) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่บูรณาการร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ให้เป็นไปตามาตรฐานใน
การดูแลสุขภาพประชาชน 
๑๑) ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนาในจังหวัดซึ่งมีความ
หลากหลายเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเยาวชนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทีเ่ข้มแข็งต่อ
กระแสการไหลบ่าของอารยธรรมโลกและส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาทางสังคม โดยใช้หลักธรรมศาสนา 
๑๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

ทิศทางเชิงป้องกัน ST 
 

ทิศทางเชิงแก้ไข WO 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีความรู้ด้านการผลิต การค้า การ
ลงทุนตลอดจนการใช้นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานรองรับการ
ส่งออกและการแข่งขันในเวทีอาเซียนและระดับนานาชาติ 
๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบูรณาการการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
๓) ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เพ่ือเศรษฐกิจที่ดี เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
๔) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ของประเทศและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๕) พัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ และมีแนวคิดใหม่
อย่างสร้างสรรค์ในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคม
คุณธรรมอย่างยั่งยืน 

ทิศทางเชิงรับ WT 
๑) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการลงทุนและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ 
๒) ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และลดต้นทุนการผลิตภาค
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ปรับทัศนะคติและเพ่ิมองค์ความรู้ในการจัดการปัญหา
สุขภาพแกนน าสุขภาพในครอบครัวให้สามารถแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญของครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
๔) สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 
๖) ขยายโอกาสทางการศึกษาของแพทย์ในพ้ืนที่ละ
การศึกษาต่อเฉพาะทางของแพทย์ให้ครบทุกด้าน รวมทั้ง
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพให้มีทักษะพร้อมใน
การจัดการปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
๗) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการประกอบอาชีพในประเทศและต่างประเทศ 
๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ
และสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ า 
๙) การเสริมสร้างจิตส านึกการส่วยร่วมในการจัดการขยะ 

 

 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนราธิวาส   
 
 
 
 
 
เศรษฐกิจมั่นคง   หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส มีองค์ประกอบดังนี้ 
๑) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้เดิม 

๑.๑) ภาคการเกษตร : เน้นการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร  เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ ามัน ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง 
ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  พร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการของตลาดกลางเกษตรชายแดนใต้ ณ อ าเภอยี่งอ  ที่จะเป็น
แหล่งรับซื้อและกระจายผลผลิตภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั้งในปะเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาผลผลิต
และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับการส่งออก โดยการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์
คุณค่า มูลค่าของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าของจังหวัดจากฐานการเกษตร 

๑.๒) ภาคการท่องเที่ยว : เนน้การพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุน
ของจังหวัดที่เกิดบริการที่มีมูลค่าสูง 
๒) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตจากฐานรายได้ใหม่ 

๒.๑) เพ่ิมศักยภาพสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กรือโปฺะ ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก รังนก ผลิตภัณฑ์ส้มแขก 
เป็นต้น ให้เป็นตราสินค้าพรีเมี่ยมและได้มาตรฐานการส่งออก และพัฒนาโอกาสทางการตลาดในระบบดิจิทัล 

๒.๒) เป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เวชส าอางจากข้าวหอมกระดังงา เป็นต้น และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ
อุตสาหกรรมฮาลาล (อาหารและไม่ใช่อาหาร) 
 
 

๒.๓ การเติบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร และส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ิมเติม 
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา และอีเวนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 

๓. พัฒนา.......... 
 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ สู่สันติสุขอย่างยัง่ยืน” 



๕๘ 

 
๓. พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 

๓.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ( ๕ ต าบล ๕ อ าเภอ) 
๓.๒ เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

๔. รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นไปอย่างท่ัวถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
๕. คุณภาพของแรงงานผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์
เศรษฐกิจให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
การค้าเฟื่องฟู  หมายถึง การที่การค้าของจังหวัดนราธิวาส มีองค์กรประกอบ ดังนี้ 
๑) เมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
๒) การค้าชายแดนทั้ง ๓ ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเกะตา ด่านสุไหงโกลก) มีมาตรฐานการจัดการด่านเพ่ือการค้าระดับสากล 
และมีปริมาณรวมของการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
๓) การบริการ การนันทนาการการท่องเที่ยวชายแดน  และธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพมีระบบบริการที่มี
มาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
๔) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอื้อต่อการค้า และการ
พัฒนาจังหวัดเป็นเมืองที่ร่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 
๕) เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดที่เชื่อมโยงการค้าชายแดน
และสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 
นราน่าอยู่ 
๑)ประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและคงไว้ซึ่ง 
อัตลักษณ์ท่ีดีงามของนราธิวาส 
๒) เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล 
(ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
๓) ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีงาน มีอาชีพ 
มีรายได้ท่ีมั่นคง 
๕) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมือง
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
มุ่งสู่สันติสุขท่ียั่งยืน 
๑)ความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความม่ันคงในพ้ืนที่ 
๒) ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่ มีความเข้มแข็ง 
๓) ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
๔) ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และ
วัฒนธรรม 
๕) ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และระบบงานที่ทันสมัย 
ได้รับการยอมรับ เชื่อมม่ันไว้วางใจจากประชาชน 
 
 

*พันธกิจ*………. 
 



๕๙ 

 
 
*พันธกิจ* 
๑) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้
เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
๒) ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม  
๓) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
*เป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) * 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความม่ันคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 

*ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)* 
 ๑. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
 ๒.  เสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
 ๓.  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
  
*เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)* 
 ๑ การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ๒ การค้าระหว่างเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ๓ คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทรัพยากรธรรมชาติ 
    อุดมสมบูรณ์ 
 ๔) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ; เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการะจาบรายได้อย่างท่ัวถึง 
ประกอด้วย ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ยกระดับคุณภาพแรงงาน รองรับ การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มีความพร้อมในการ 

ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขัน 
๓) พัฒนาและเสริมสร้างรูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ รองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 
๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์.ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและการกีฬา 
๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ในระดับส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างงาน……… 



๖๐ 

 
๗) สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และดารบริการ เน้นการกระจายรายได้เป็นไป

อย่างทั่วถึง เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
๘) ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬาและนันทนาการ และการบริการ 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ ที่เข้มแข็ง 
ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการค้า
ชายแดนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒) จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโกลกเป็นต้นแบบการค้าระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อมมาตรฐาน และการ
จัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนาสภาภพแวดล้อมด่าน
ชายแดนรองรับการค้าชายแดน 

๔) พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบครบวงจรสร้าง
พ้ืนที่การค้าเชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในพื้นที่ และจังหวัด 

๕) เชื่อมโยงระบบการธุรกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบบริการที่มีมารฐานการค้าชายแดน 
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 

๖) พัฒนาการค้าผ่านระบบอีเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้ากับประเทศ อาเซียนและ
นานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 

 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ต้นน้ า) 

๒) พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีดีงามของนราธิวาส 

๓) พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่
ผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธ์ต้นน้ า) 

๔) เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านภาษา พร้อมสู่สังคม
ดิจิทัล 

๕) เสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
๖) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และใช้พ้ืนที่เป็นฐานอย่าง

เข้าใจ เข้าถึง 
๗) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็น

เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
๘) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีคุณภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙) เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง 

 
 

ประเด็นยุทศาสตร์ที่......... 
 
 



๖๑ 

 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ประกอบด้วย ๖  กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง  

๒) เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิ๔ชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกัน  
    บนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
๔) ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็น 
    ระบบมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
๕) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากร และการพัฒนา 
    ระบบงานความม่ันคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
๗) สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่ให้

กระจายทั่วทั้งจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 
๒.๔  ส่งเสริมภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
๒.๖  ส่งเสริมการปูองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่น 
๓.๓  เสริมสร้าง........ 



๖๒ 

 
๓.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๔  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเทียว  
แนวทางการพัฒนา 
๔๑  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๕  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

 ๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุชมชนและเมือง 
๕.๔  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟสูืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓  เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
 ๖.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 ๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน์......... 
 



๖๓ 

 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

๓.๑.๓ การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ 
๑.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้น าท้องถิ่นเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาต าบลลุโบะบายะ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความยั่งยืน ต่อไปในอนาคต 
๑.๒ จัดการส ารวจถนนในทุกเส้นทางที่มีอยู่ เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพปกติพร้อมใช้งาน 

ไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน 
๑.๓ ด าเนินการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง ตามเส้นทางสายหลักทุกหมู่บ้านตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
๑.๔ เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยาวชนที่แพร่ระบาดอยู่ในพ้ืนที่ ให้มีระดับที่ลดลง 

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัย และผลกระทบต่อสุขภาพ 
๑.๕ ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะ เกี่ยวกับการอนุมัติ การอนุญาต ของผู้มาติดต่อราชการประเภทต่างๆ ให้มี

ความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้
ประกอบธุรกิจการงทุนมีความเชื่อถือ และท่ีเข้ามาลงทุนในพื้นท่ีได้อย่างมั่นใจ 

๒. ส่วนงานที่จะบริหารจัดการในระยะเวลา ๔ ปี ตามวาระ 
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลัก และถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง ที่ได้
มาตรฐานตามความจ าเป็น และเหมาะสมทุกหมู่บ้าน  

๑.๒ ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังในบริเวณพ้ืนที่ที่ยังไม่มีถนนเพ่ือใช้ในการสัญจร และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็วให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๑.๓ ปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิมที่ช ารุดเสียหายให้สามารถใช้การได้ดีในทุกฤดูกาล ให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

๑.๔ เร่งรัดประสานการขยายเขตไฟฟูา ประปา และโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๑.๕ ด าเนินการจัดท าคูระบายน้ าในบริเวณพ้ืนที่ที่น้ าท่วมขังให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 

๒. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑ สนับสนุน ส่งเสริมและสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน และสตรี ที่ยากจนและด้อยโอกาสเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามอัตภาพ 

๒.๒ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐานการสนับสนุน
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพ้ืนที่ต าบลลุโบะบายะอย่าง
ทั่วถึง 

๒.๓ สนับสนุน.......... 



๖๔ 

 
๒.๓ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพของ เด็ก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการกีฬา และ

นันทนาการ 
๒.๔ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๓.๑ สนับสนุนการจัดการศึกษาของ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทุกระดับ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึง และส่งเสริม บ ารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม ให้สืบทอดเป็นมรดกแก่คนรุ่นต่อไป 

๔. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและความม่ันคง 
๔.๑ ด าเนินการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพ่ือรณรงค์ให้มีการ ลด ละ เลิกยาเสพติด 
๔.๒ ส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น 

จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน การจัดตั้ง อปพร. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้าน อปพร.  

๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี  
๕.๑ ปรับปรุง/ ก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการ

ขยายภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 

การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 

 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  และเป็นภูเขาประมาณ 1/3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  โดยภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันตก
ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ส่วนพื้นที่ราบส่วนใหญ่ของพ้ืนที่จะอยู่ทางทิศตะวันออก  จะมีคลองน้ าส าคัญ ๒ สาย 
ไหลลงจากภูเขาผ่านต าบล และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งเหมาะส าหรับการเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา 
และท าสวน ภาพรวมในอนาคตจึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ จะยังคงมีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตผลทางการเกษตรของอ าเภอยี่งอ ต่อไป 

 ประชากรและการประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ จะประกอบอาชีพ
ในภาคเกษตรกรรม 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  โดยจะยังมี
การใช้พื้นท่ีส าหรับเป็นพ้ืนที่ทางเกษตรกรรม   

ด้านโครงข่ายคมนาคม  ส าหรับโครงข่ายคมนาคมจะต้องมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและควรมี
การก าหนดโครงข่ายถนน ส าหรับเพ่ือเปิดเป็นพ้ืนที่ใหม่และลดการกระจายตัวของชุมชนที่เกาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังคงต้องมี
การปรับปรุงผิวจราจรในทุกเส้นทางในเขตต าบล เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการสัญจรให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ด้านการ........... 

 



๖๕ 

 
ด้านการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  นอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงข่ายคมนาคม

แล้ว สิ่งที่ต้องค านึงควบคู่กันไป คือ การจัดเตรียมท่อระบายน้ าและท่อลอด ตามจุดต่างๆ เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง รวมทั้ง
การแก้ปัญหาในส่วนของน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับการบริการสา
ธารณอ่ืนๆ  นอกจากนี้ยังขาดสถานที่ในการพักผ่อนและการออกก าลังกายของชุมชน และขอน าเสนอรายละเอียดใน
ข้อเสนอโครงการพัฒนาต่อไป 

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vission) และพันธกิจ(Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ได้ก าหนด (วิสัยทัศน์ (Vission) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคตดังนี้ 
  ”สาธารณูโภค  สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้” 
พันธกิจ (Mission) 
 
 ๑.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม 
 ๓. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ๕. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู่ 
 ๖. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ () 
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
 ๒. ประชากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุน และการพาณิชยกรรม 
 ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกัน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. การบบริหารจัดการด าเนินการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์.......... 

 



๖๖ 

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
๑.๓ จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด  ผังเมืองและผังต าบล 
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.๒  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.๓  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 
๒.๔  ส่งเสริมภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
๒.๕  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ 
๒.๖  ส่งเสริมการปูองกัน  รักษา  ควบคุมโรค  ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
๒.๗ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑  ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่น 
๓.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๓.๔  ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเทียว  
แนวทางการพัฒนา 
๔๑  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๕  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

๕.  ยุทธศาสตร์.......... 



๖๗ 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุชมชนและเมือง 
๕.๔  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๕.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟสูืบทอดจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล 
 ๖.๓  เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
 ๖.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
 ๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๗.๑. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๗.๒. พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
๗.๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๔. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๗.๕. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
๗.๖. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑) การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

          ๒)  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
          ๓)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ๔) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมให้มีความน่าอยู่ 
          ๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
          ๖) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
          ๗) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๒.๔ ตัวช้ีวัด……… 
 

 



๖๘ 

 
 
๒.๔ ตัวช้ีวัด 
 ๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๕ 
 ๒) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๓)  ประชาชนมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม มากขึ้นร้อยละ ๘๐ 
 ๔) ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นร้อยละ ๕๐ 
          ๕) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
 ๖) การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐ 
๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 ๑) ด้านการบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔) มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีละมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒.๖ กลยุทธ์ 
 ๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ 
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
 ๔) ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 ๕) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในกาปูองกันภัย และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟู
อาสามสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๗) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะละศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๘) พัฒนา ปรับปรุง พันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพ่ิม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  

ส่งเสริม……… 
 



๖๙ 

 
ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางการตลาด 

๙) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์
สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๑๐) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส านึกเพ่ือปกปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑๑) ปรับปรุงโรงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 ๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
เปูาประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เปูาหมาย 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 
 

๓.การวิเคราะห์......... 
 
 



๗๐ 

 
๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคากรบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสาถนการณ์เปลี่ยนแปลงที่ทีผลต่อ
การพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
(จุดอ่อน – จุดแข็ง – โอกาส - อุปสรรค) 

จุดแข็ง(Strengths-S) จุดอ่อน(Weaknesses-W) 
๑.ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะสม การคมนาคมสะดวก
เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างท่ัวถึง 
๒. มีพ้ืนที่  สภาพภูมิอากาศเหมาะสมเอ้ือต่อการท า
เกษตรกรรม 
๓. เป็นแหล่งการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ที่ปลูกพืชทาง
เศรษฐกิจหลากหลายชนิด   
๔. มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 
๕. องค์กรมีความเข้มแข็ง  และมีการท างานอย่างเป็น
ระบบ 
๖. มีโครงการศิลปาชีพกลุ่มจักสานย่านลิเพา 
๗. การพัฒนาหมู่บ้าน และสร้างสาธารณประโยชน์ 
๘.การรักษาความปลอดภัยมีการจัดเวรยามเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดจน
สาธารณะประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน 

๑.การเพาะปลูกไม่ได้ผลเท่าที่ควร ราคาผลผลติตกต่ า 
๒. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนขยะสิ่งปฏิกูลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรขาดความรู้และทักษะความช านาญเฉพาะด้าน  
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับภารกิจถ่ายโอนจาก 
กระทรวง ทบวง กรม 
ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ลานกีฬาหมู่บ้าน/สนามกีฬา มีไม่
ทั่วถึง 
๔.สภาพสังคม  ประชาชนมีชีวิตต่างคนต่างอยู่  การท างานเพ่ือ
สังคมมีน้อย  เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ผันผวน  ค่าครองชีพ
สูง 
๕. ปัญหาด้านยาเสพติด 
๖.ประชาชนขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
 

โอกาส(Opportunity-O) อุปสรรค(Threat-T) 
๑.ระเบียบ/กฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
๒.ระเบียบ/กฎหมาย ก าหนดหน้าที่สู่กระจายอ านาจ
ให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น  ท าให้บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ๆ
ตลอดเวลา 
๓.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้มี
ความคล่องตัว  และมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
๔.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึนตามล าดับ
แผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของ

๑.ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  
และสถานการณ์การชุมชนทางการเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๒.ความไม่เข้าใจอันดีระหว่างนักการเมือง  ท าให้ประชาชนเกิด
ความเบื่อหน่ายและแตกแยกในสังคม 
๓.ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการสนับสนุน
งบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความล่าช้า 
๔.สถานการณ์ก่อความไม่สงบ 
๕.การบิดเบือนค าสอน และยุยงให้แตกแยก ท าลายความมั่นคง



๗๑ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๕.หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ของรัฐ 
๖.ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
๘.ผลการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุลการ 

 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหา 
ในด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น สวนยางพารา ท านา สวนผลไม้  

ท าให้เกิดปัญหาราคาตกต่ า และเกษตรกรไม่มีอ านาจต่อรองกับพ่อค้าจึงมักจะโดนพ่อค้าเอารัดเอาเปรียบ  ท าให้มีรายได้
น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  ต้นทุนทางการผลิตสูง  ไม่มีตลาดรองรับ  รวมทั้งเกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  จงท า
ให้ไม่มีอ านาจต่อรองด้านราคา  ไม่มีการรวมกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  ภาวะทางการเมืองระดับชาติ
ที่เป็นปัญหาอยู่  ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของคนในชุมชนอย่างรุนแรง 

ในด้านศักยภาพในการบริหาร  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ  เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสังคม  ด้านสิ่วแวดล้อม  ด้านน้ า  ด้าน
ราคาพืชผลทางการเกษตร  ฯลฯ ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน  ซึ่งบางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่อย่างค่อนข้างจ ากัด  เพ่ือบริหารจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็น
ฐานในด้านเศรษฐกิจ  กระตุ้นการใช้จ่าย  การลงทุนภายในท้องถิ่นให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะมีอาชีพหลัก คือ การท าสวนยางพารา  

รองลงมาเป็นอาชีพท านา ของเขตและปริมาณของปัญหา  หรือกลุ่มเปูาหมาย  ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น  
ควรให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคเกษตรกร มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในทุกๆด้าน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของภาคเกษตรที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  โดยจัดสรร
งบประมาณ  เพ่ือบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  ปัจจัยการผลิต  อุตสาหกรรมการแปร รูป
ผลผลิตทางการเกษตร  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  การจัดตั้งตลาดกลาง  ตลอดจนส่งเสริมสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความจ าเป็นพื้นฐานให้เพียงพอและสอดคล้อง กับความต้องการของประชาชนในต าบล 

 
ความต้องการ………. 

 
 



๗๒ 

 
ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การส่งเสริมปัจจัยการผลิต  เช่น  การจัดท าปุยหมักปุยชีวภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  
การขุดลอกคลองเพ่ือให้มีน้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ  จัดตั้งตลาดกลางเพ่ือการเกษตรและอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการน าไปพัฒนาการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและผู้บริโภค 

๒) ด้านสังคม 

ปัญหา 
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ยังเป็นสังคมชนบท  กระบวนการผลิตด้าน

การเกษตรยังอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก  แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สังคมอยู่ดีมีสุข  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและต่อองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ดังนี้ 

- ปัญหาด้านยาเสพติด 
- ปัญหาด้านความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ปัญหาด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ปุวยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส 
- ปัญหาด้านภาวะภัยแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
- ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ถูกละเลยจากเยาวชน 
- ปัญหาอาชญากรรม 
- ขาดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬา  นันทนาการ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 จะต้องแก้ปัญหาแนวทางการด าเนินการแก้ไขและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ปัญหาด้านยาเสพติด  เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหากลับไม่ลด
น้อยลง เพราะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่  จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน  การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลเป็นจริงจึงยากแก่
การแก้ไข  ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

๒) ปัญหาด้านความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจากการความขัดแย้ง
รูปแบบใหม่มากขึ้นโดยแยกความแตกต่างทางความเชื่อ  ความศรัทธา ความเชื่อในเชื้อชาติ  เผ่าพันธุ์  และความไม่เป็น
ธรรมในสังคมเป็นเงือนไขเกิดจลาจลในพ้ืนที่ต่างๆ ความแตกต่างเหล่านั้น เมื่อได้รับแรงกระทบจากสถานการณ์ความไม่
สงบในภูมิภาคจึงกลายเป็นเงื่อนไขให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าปัญหาการขาดการพัฒนาจากรัฐบาล  ปัญหาอิทธิพลท้องถิ่น  
ปัญหาอิทธิพลทางการเมือง ปัญหาการค้ายาเสพติดปัญหาการก่อการร้าย   เป็นต้น  

 
สังคมโดยรวม......... 



๗๓ 

 
๓) สังคมโดยรวมในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ลูกหลานจะไปท างานนอกบ้าน/ต่างถิ่น  เพ่ือเลี้ยงดู

ครอบครัว ท าให้ถูกทอดทิ้งอยู่กับบ้าน  ไม่มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน  และสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔) พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  จะเกิดปัญหา
ด้านเกษตรกรรม  จะเกิดปัญหาด้านภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี  เพราะเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าที่ไหลผ่านและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในภาคการเกษตร 

๕) เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ขาดการปลุกจิตส านึกในด้านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย  เพราะส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่  ไปศึกษาเล่าเรียน  หรือไปท างานที่อ่ืน 

๖) สืบเนื่องจากปัญหาข้อที่ ๑ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ไม่มีสถานที่ส าหรับเล่น
กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬา  ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  
ซึ่งปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมอจากทุกฝุายในการแก้ไข นอกจากปัญหาด้านยาเสพติด อาจจะมีปัญหาด้านอาชญากรรม
ตามมาอีกด้วย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  จะต้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดสวัสดิการให้กับ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  และให้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน  เพ่ือ
สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  รวมทั้งสร้างความสนุกสนานและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพ
ที่ดี ด้านการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกที่ดีทั้งในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ทั้ งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักด้านยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้ถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด  รวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นปะโยชน์  โดยให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬา จัดให้มีสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐาน  มีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน  อ าเภอ  และระดับจังหวัด  เพ่ือเป็นทางเลือกที่ดี หรือจัดให้มีส่วนสาธารณะของหมู่บ้าน/
ต าบล ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนหรือในที่สาธารณะต่างๆ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวในพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน  ส่วน
ด้านการปูองกันภัยแล้งและอุทกภัย  ด าเนินการขุดลอกคูคลองเพ่ือปูองกันน้ าท่วมและจัดท าแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยาม
หน้าแล้ง  ปรับปรุงฝาย  จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในอนาคต 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ลูกหลานได้รับการปลูกฝังให้อยู่ใน

จริยธรรม ไม่เชื่อคนง่าย ให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
สถานที่เล่นกีฬา  ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ  ห่างไกลยาเสพติด  และใช้พ้ืนที่ส าธารณะประโยชน์หรือ
พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ด้านโครงสร้าง……….. 

 



๗๔ 

 
๓) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัญหา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการให้บริการสาธารณะ  เป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคือ งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ
จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  สามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกภารกิจ  
ดังนั้น การแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากแต่เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพ่ือมาช่วยในการแก้ไข 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

๑) เส้นทางคมนาคม  ส่วนใหญ่เป็นเส้นทาวคมนาคมภายในหมู่บ้าน  ซึ่งมีทั้งถนนลาดยางที่ช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ  และถนนลูกรังที่ท าให้เกิดฝุุนละออง เกิดมลภาวะทางอากาศ ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความ
เดือดร้อน 

๒) ทางระบายน้ า  ล าคลอง  บางแห่งยงมีสภาพแคบและตื้นเขิน  ท่อระบายน้ ายังถูกกัดเซาะ
พังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี  และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

๓) ไฟฟูาและแสงสว่าง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
เพราะบ้านเรือนตั้งอยู่ห่างไกลกัน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น 

๔) ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน  แหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตน้ าประปาเพ่ือ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  เนื่องจากมีขนาดเล็กไม่สามารถผลิตน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 

๕) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  เกษตรกรขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ ามีขนาด
เล็กและมีแหล่งน้ าน้อย  ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้  หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้ง
ขอด เกษตรกรจะได้ความเดือดร้อน  พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 

๖) การโทรคมนาคมและการสื่อสาร  ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือใน
การติดต่อสื่อสาร  มีบริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการโทรคมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข  ปรับปรุงได้  โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และในส่วนของพ้ืนที่เขตติดต่อกับต าบลข้ างเคียง  หรือโครงการ/
กิจกรรมที่เกินศักยภาพ  จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา  เพ่ือด าเนินการของบสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

ความต้องการ.......... 



๗๕ 

 
ความต้องการของประชาชน 
๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึง  และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓) ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน  และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๔) ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ชุดลอกสระ/คลอง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
๕) จัดหาแหล่งกักเก็บน้ าในการอุปโภค-บริโภค และน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ด้านการเมืองการบริหาร 
ปัญหา 
ปัญหาด้านการเมืองการบริหารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  ที่จะพัฒนา

ท้องถิ่นให้มีความเจริญ  สามารถสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชน  มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร  การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  มีความสะดวก รวดเร็ว  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน/ชุมชน ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

๑) ประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมืองการบริหาร 
๒) ระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ มีความเชื่องช้า 
๓) ประชาชนมีความตระหนัก  ความกระตือรือร้น  ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่าง

จริงจัง 
๔) สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทันสมัย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  บางส่วนขาดความตระหนัก  ความ

กระตือรือร้นในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการ
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น อาชีพกรีดยาง หรือท าสวนผลไม้  
ห้วงระยะเวลาไม่ตรงกัน  ประกอบกับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลลูกหลาน และประชากรบางส่วนที่อยู่ในวัยแรงงานไม่ได้

อยู่ในพื้นที่  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย  ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  และการ
บริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   ส่วนในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ยังขาด

ความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ  อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะมีไม่เพียงพอ  สืบเนื่องมาจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุโบะบายะมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ เพราะส่วนใหญ่รายได้ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลลุโบะบายะเป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วน……….. 



๗๖ 

 
บริหารส่วนต าบลลุโบะบายะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  และไม่มีแหล่งเศรษฐกิจ 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่   และส่งเสริมให้

ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ จัดอบรมแกนน า
ในชุมชน/หมู่บ้าน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยจัดให้เป็นตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน  
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ส่วนในเรื่องบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน  โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน  และให้
ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานให้เพียงพอ
และทันสมัย 

ความต้องการของประชาชน 
๑) สร้างความตระหนักให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การ

บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบา
ยะจัดข้ึน 

๒) ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  มีการบริการที่ดี สะดวก  และรวดเร็ว 

     ๓) จัดหา และปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๕) ปรับปรุงหอกระจายข่าว  และเสียงตามสาย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ถือว่าไม่แตกต่าง

จากสภาพทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนที่  แหล่งน้ า  ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยรวมในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ ถือเป็นปัญหาส าคัญ  เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบอาชีพ  ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าว ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก  เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป  และ
การขยายตัวของชุมชนไม่มากนัก  ท าให้ปัญหาด้านต่างๆไม่รุนแรงปริมาณขยะในแต่ละวันก็มามากนัก  เป็นปัญหาขยะของ
ครัวเรือน  และปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น  เกิดจากการประกอบอาชีพของชุมชน  ที่มีเพียงบางราย  ที่ส่งผลกระทบกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

ขอบเขตและปริมาณงานของปัญหา  พื้นที่ป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  มีพ้ืนที่การเกษตรกรรม การปลูก

และการดูแลผลผลิตทางการเกษตร  ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลานศัตรูพืช  จนท าให้
ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถูกท าลาย  ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์   

ปูองกันและ............ 



๗๗ 

 
ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม  เรื่องแหล่งจัดเก็บขยะของต าบลลุโบะบายะมีขนาดเล็ก  ไม่
เพียงพอจะรองรับขยะที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการแหล่งจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา  ซึ่งจะมีกลิ่นรบกวนผู้ที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง  ที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน  ยังไม่มีการจัดท าระบบปูองกันเรื่องบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุยชีวภาพ  ลดปัญหาสารเคมีตกค้าง

ในพืชผลทางการเกษตร  และการปศุสัตว์  จัดโครงการ/กิจกรรม  ให้ความรู้  ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  
ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ  และด้านสิ่งแวดล้อม และท าให้ประชานห่วงแหน  ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดหา
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่า เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บขยะแห่งใหม่หรือปรับปรุงหลุมขยะเดิมให้เพียงพอต่อการ
รองรับขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสู่ประชาคมอาเซียน 

ความต้องการประชาชน 
ประชาชนต้องมีความรู้  สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการดูแล  อนุรักษ์  มีความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ  น้ า 
สารพิษ และกากของเสียจากขยะมูลฝอย  ตลอดจนการปรับปรุงและจัดหาแหล่งจัดเก็บขยะให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนา 
๑) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

สภาพปัญหาการใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ยังมีไม่มากนัก  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ชุมชนในระดับหมู่บ้าน  สามารถเติบโตอย่างมีระเบียบมีแผนการขยายตัวอย่างเป็นระบบจึงควรมีแนวทางการใช้ที่ดินใน
อนาคต ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ที่ดิน............... 

 

 



๗๘ 

 
การใช้ที่ดิน สถานที่ต้ัง ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่ปรึกษา 

๑.ที่ดิน
ประเภท
เกษตรกรรม 

ทุกหมู่บ้าน ควรเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีเพิ่มผลผลิตแทนการขยายพื้นที่การเกษตรเข้า
ไปพ้ืนท่ีปุาและภูเขา  โดยปลูกพืชที่เหมาะสมกับสมรรถนะดิน และปริมาณ
น้ ารวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี 

ส า นั ก ง า น อ า เ ภ อ 
ส านักงานชลประทาน 

๒.ที่ดิน
ประเภทที่อยู่
อาศัย 

ทุกหมู่บ้าน ควรมีการขยายตัวโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในชุมชนและพื้นที่ต่อเนื่อง  ไม่
ควรขยายตัวกระจัดกระจายเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและควรส่งเสริมให้มี
สภาพแวดล้อม  ที่ดีภายในชุมชน  เช่น การปลูกต้นไม้  การรักษาความ
สะอาด ฯลฯ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  ส าหรับการอยู่อาศัย 

ส านักพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

ส านักงานการโยธาและ
ผังเมืองจังหวัด 

๓.ทีด่ิน
ประเภท 

พาณิชยกรรม
และที่อยู่อาศัย 

 

 

 

 

ทุกหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

ควรใช้พื้นที่ย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นเดียวกับที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและ
ควรเพิ่มการเตรียมพร้อมส าหรับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น ดังนี้ 

๑.เตรียมพื้นที่เพื่อการตัดถนนและเช่ือมโยงถนนภายในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 
๒.  เ ตรี ยมพื้ นที่ เ พื่ อบริ กา รสาธารณูปการ   เ ช่น  สนาม เด็ ก เ ล่ น  
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

๓. จัดท า ระบบระบายน้ าและเตรียมพื้นท่ีส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 

๔.เตรียมการบริการส าหรับพาณิชยกรรม เช่น ตลาด ที่จอดรถ ถนนบริการ
ภายในชุมชน ฯลฯ 

ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด 

ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ 

ส านักงานปกครองอ าเภอ 

 

 

๔.ที่ดิน
ประเภทที่โล่ง
เพื่อ
นันทนาการ
และการรักษา
คุฯภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

ทุกหมู่บ้าน 

เสนอให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ปุาชุมชน  เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ให้มี
การรุกล้ าเข้าไปในชุมชน 

 

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

 
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ตามใบขวาง 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 
-๑๓๐- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๓๑- 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลโุบะบายะ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงการสรา้งพื้นฐาน 
(แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๑ – ๑.๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
(แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๖) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านศลิปวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีฯ (แนวทางการพัฒนาท่ี ๖.๑ – ๖.๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
(แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
(แนวทางการพัฒนาท่ี ๕.๑ – ๕.๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 
ลงทุนฯ (แนวทางการพัฒนาท่ี ๔.๑,๔.๒,๔.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม 

การลงทุนฯ (แนวทางการพัฒนาท่ี ๔.๓,๔.๕) 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๗  ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 

(แนวทางการพฒันาท่ี ๗.๑,๗.๖) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต 
การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ การท่องเท่ียว 
และการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
(แนวทางการพัฒนาท่ี ๒.๔) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

จังหวัดนราธิวาส ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคมฯ (แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๑ – ๓.๔) 
 
 
 
 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาภาคการผลิต การคา้ชายแดน ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคมอาเซียน 



๘๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพฒันา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของ 
อปท. ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์การพฒันา อบต.ลุ
โบะบายะ 

แนวทางการพฒันา 

ผลผลิต/โครงการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
ระบบจราจร และผงัต าบลไดม้าตรฐาน 

แนวทางการพฒันาท่ี ๑.๑-๑.๔ 

โครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชีพรายไดท่ี้มัน่คงและ
ยัง่ยนืมีคุณภาพชีวติท่ีดีเขา้สู่ประชาคมฯ 

แนวทางการพฒันาท่ี ๒.๕ 

โครงการดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการวางแผน การส่งเสริม การ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
ส่งเสริมการตลาด การคา้ การลงทุนฯ สู่ประชาคม

อาเซียน 

        แนวทางการพฒันาท่ี ๔.๑,๔.๒,๔.๔ 

โครงการดา้นการวางแผนฯ 
               ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ พฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพฒันา 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท. 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ การบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการ
บริหารจดัการฯ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้นศิลปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 



๘๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๗ การบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
การบริหารจดัการองคก์รมี
ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

แนวทางการพฒันาท่ี  
๗.๑,๗.๖ 

โครงการดา้นการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๖ ดา้น
ศิลปวฒันธรรม จารีตปะเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
ท านุ บ ารุงศาสนา อนุรักษ์
โบราณสถานฯสืบสาน
ประเพณีศิลปวฒันธรรม ภุมิฯ 

แนวทางการพฒันาท่ี 
๖.๑ - ๖.๕ 

โครงการดา้นศิลปะ วฒันธรรมฯ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๕ ดา้นการ
บริหารจดัการฯอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
มีระบบการจดัการขยะ น ้ าเสีย 
ส่ิงปฏิกลู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

แนวทางการพฒันาท่ี 
๕.๑ - ๕.๕ 

โครงการดา้นการบริหารฯ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ดา้นการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ 
ส่งเสริมการตลาด คา้ การลงทุน 
เมืองชายแดน การท่องเท่ียว 
ผลิตภณัฑชุ์มชนฯ สู่ประชาคม 

แนวทางการพฒันาท่ี 
๔.๑,๔.๒,๔.๔ 

โครงการดา้นการวางแผนฯ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ดา้นงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

เป้าหมายยทุธศาสตร์  
ปะชาชนมีอาชีพ รายไดท่ี้มัน่คงฯ 
มีคุณภาพชีวติท่ีดีเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางการพฒันาท่ี 
๒๑,๒.๒,๒.๓,๒.๖ 

โครงการดา้นงานส่งเสริม
คุณภาพ 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 
อบต. ลุโบะบายะ 

 

แนวทางการพฒันา 

ผลผลิต/โครงการ 



๘๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสันตสิขุในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 อบต.ลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ประชาชนมีอาชีพ รายได้ที่มั่นคงฯมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๒.๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 
๓.๑ - ๓.๔ 

ผลผลติ/โครงการ โครงการด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการด้านการจดัระเบียบชุมชน/

สังคมฯ 



๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 
 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

พันธกิจ 

เปูาประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต ละการแกไ้ข
ปัญหาสังคม 
 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ให้เมืองน่าอยู่ 

ส่งเสริมการศึกษา 
การท่องเที่ยว 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 
 

บริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

ประชากรได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ มี
รายได้เพื่อยก
ระดัคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

ประชาชนมี
จิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การตลาด การคา้ 
การลงทุน และ
การพาณิชยกรรม 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ 
 

มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ส่งเสริมการศึกษา 
ท านุบ ารุงศาสนา
และวัฒนธรรมฯ 
 

การบริหารจัดการ
ขององค์กร 
ด าเนินการตาม
หลัก 
การบริหารจัดการ 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาด้าน

งานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

การวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
พาณิชยกรรม 
 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมละ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
และการบรรเทา
สาธารณภัย 



๘๕ 

 
 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

  

 

 

 

 

 

 

๓.ยุทธศาสตร์................. 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารงุรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
๒. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๓. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๕. จัดให้มไีฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๑.ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
๒.ส่งเสรมิงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
๓.ส่งเสรมิการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนบัสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการศึกษา 
๔.ส่งเสรมิภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
๕.ส่งเสรมิด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
๖.ส่งเสรมิด้านการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดา้นสาธารณสุข  



๘๖ 

 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.ยุทธศาสตร์การ…………. 

 

แนวทางการพัฒนา 

๑.ส่งเสรมิให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย 
๒.พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัตลอดถึงการรักษาความสงบเรยีบร้อยในท้องถิ่น 
๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
๔.ส่งเสรมิให้ผู้น าศาสนาเขา้มามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง 

แนวทางการพัฒนา 

๑.ส่งเสรมิการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
๒.ส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
๓.ส่งเสรมิให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
๕.ส่งเสรมิโครงการตามแนวพระราชด าร ิ



๘๗ 

 
 

๕.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

  

 

๗.ยุทธศาสตร…์……… 

แนวทางการพัฒนา 

๑.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.ส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
๔.จัดท าระบบก าจดัขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย 
๕.ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทน 

๑.ส่งเสรมิการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบทอดจารตีปีชระเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
๒.ส่งเสรมิและสนับสนุนภูมมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
๓.เสริมสร้างท านุบ ารุง 
๔.สง่เสรมิและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
๕.ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 



๘๘ 

 
๗.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการที่ด ี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑.พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
๒.พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
๓.พัฒนาปรับปรุงระบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
๔.ปรับปรุงและสร้างระบบการใหบ้ริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
๕.ส่งเสรมิและสรา้งทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน 
๖.พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 

แนวทางการพัฒนา 



๘๙ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดบักล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑
พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑,ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผัง
ต าบลได้
มาตรฐาน 

จ านวนถนน/
ระบบระบายน้ า/
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

๒  ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑.๑ ก่อสร้าง
บุกเบิก ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง
คมนาคม 
สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 

๑.๑ 
ก่อสร้าง
บุกเบิก 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ทาง
คมนาคม 
สะพาน 
เขื่อน ระบบ
ระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๒ สาย -โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
-โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลาดยาง 

-โครงการบุกเบิกถนน 

กองช่าง  

 

 

 



๙๐ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑,ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผัง
ต าบลได้
มาตรฐาน 

จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับปรับปรุง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๒ ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภค 
บริโภค 

จ านวน
แหล่งน้ าที่
ได้ปรับปรุง 

๕ หมู่บ้าน -โครงการก่อสร้าง/ขุด

ลอกคูระบายน้ า สระ
เก็บน้ า และอ่างน้ า 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑
พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑,ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ระบบจราจร ผัง
ต าบลได้
มาตรฐาน 

จ านวนพื้นที่ที่มี
ระบบจราจร/ผัง
เมือง/ผังต าบลได้
มาตรฐาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๓ จัดท าผัง
เมืองรวมจังหวัด
ผังเมืองและผัง
ต าบล 

จ านวน
จัดท าผัง
เมือง/ผัง
ต าบล 

๕ หมู่บ้าน -โครงการจัดท า/จัดซื้อ
ปูายจราจร/ปูายบอกชื่อ

ถนนในสายทางทุก
เส้นทางในหมู่บ้าน 

กองช่าง  

๑.๔ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
จราจร 

จ านวนการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง

ระบบจราจร 

๕ หมู่บ้าน -โครงการจัดซ้ือ/ติดตั้ง
อุปกรณ์การจราจรและ

แผงกั้นจราจรฯลฯ 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

จ านวนพื้นที่ที่มี
ระบบไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑.๕ จัดให้มี
ไฟฟูาระบบ
โทรคมนาคม
อย่างทั่วถึง 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี

ไฟฟูาใช้ 

๕ หมู่บ้าน การขยายเขตไฟฟาู กองช่าง  

 

 

 

 

 



๙๒ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับ 

สนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. ใน
เขตจังหวัดที่ ๒ 
ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่
๒ การพัฒนา

ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

๒.ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บริการ
ด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา 
นันทนาการ 
การศึกษา และ
การสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง การ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพ
ติดของต าบลมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ในการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ประชากรในวยั
แรงงาน(๑๘-๖๐
ปี)ที่มีงานท าและ
มีรายได้ 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๒.๑ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืน
ได้กับประชาชน
ในท้องถิ่น 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประชากรใน
วัยแรงงาน
(๑๘-๖๐ปี)
ที่มีงานท า
และมีรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ หมู่บ้าน -โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ ของวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลลุโบะบายะ 
จ านวน ๕ หมูบ่้าน 

ส านักงานปลัด 
อบต 

 



๙๓ 

 
 

 

 

ประชากรที่ด้อย
โอกาส (คนพิการ
,คนชรา,ผู้ปุวย
เอดส์) ที่ได้รับ
การสงเคราะห์ 

๙๖
% 

๙๗
% 

๙๘
% 

 

 

 

๙๙
% 

 

 

 

๑๐๐
% 

 

๒.๒ ส่งเสริมงาน
ด้านสังคม
สงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชน
แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

ร้อยละของ
ประชากรที่
ด้อยโอกาส
(คนพิการ,
คนชรา,
ผู้ปุวยเอดส์) 
ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
เพิ่มขึ้น 

๒ % - โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยใน
บรมราชานุเคราะห ์

ส านักงานปลัด 
อบต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตามพันธกจิ ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. ในเขต
จังหวัดที่ ๒ 
ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การ

พัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ประชาชนมีอาชพี
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
บริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดของ
ต าบลมีประสิทธภิาพ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เด็กที่ผ่าน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ภาคบังคับ 

๑๐๐
%  

๑๐๐
%  

๑๐๐
%  

๑๐๐
%  

๑๐๐
%  

๒.๓ ส่งเสริม
การศึกษาทั้ง
ในระบบและ
นอกระบบ
ตามอัธยาศัย
โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา 

ร้อยละเด็กที่
ผ่าน

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ภาคบังคับ 

๑๐๐ %  - โครงการวันเด็ก 

- โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

-โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวัน 

-โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริมนม 

 

ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 



๙๕ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตามพันธ
กิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๓ 
การพัฒนา

และเสริมสร้าง
สันติสุขใน
พื้นที่พิเศษ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดที่ ๒ 
ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่
๒ การพัฒนา

ด้านงาน
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

๒.ประชาชนมีอาชพี
รายได้ที่มั่นคงและ
ยั่งยืน บริการด้าน
สวัสดิการสังคม กีฬา 
นันทนาการ 
การศึกษา และการ
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดของต าบลมี
ประสิทธิภาพรวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชวีิตที่
ดีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผู้ติดยาเสพติด ๒๕ 

  

๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๒.๔ 
ส่งเสริม
ศักยภาพ
ปฏิบัติการ
การต่อสู่เพื่อ
เอาชนะยา
เสพติด 

จ านวนของ
ผู้ติดยาเสพ
ติดลดลง 

๑๐ -โครงการแข่งขันกีฬาต่อตา้นยาเสพ
ติด เยาวชน และประชาชน 

-โครงการอบรมเกี่ยวพิษภัยของยา
เสพติด 

ส่วน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 



๙๖ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตามพันธกจิ ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑
พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดที่ 
๒ ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การ

พัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๒.ประชาชนมีอาชพี
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
บริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดของ
ต าบลมีประสิทธภิาพ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชาชน
ในต าบลลุ
โบะบายะ
ออกก าลัง
กายมากขึ้น 

๖๐
%   

๗๐
%  

๘๐
%  

๙๐
%  

๑๐๐
%  

๒.๕ส่งเสริม
ด้านการ
ออกก าลัง
กาย การ
กีฬา และ
นันทนาการ 

ร้อยละของ
ประชาชน
ในต าบลลุ
โบะบายะ
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

๑๐% - โครงการจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วม
แข่งขัน 

- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงลาน
กีฬา/สนามกีฬาประจ าหมูบ่้าน/
ต าบล 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ า
ต าบล 

ส่วน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน

เขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท. 

เปูาประสงค์ตามพันธกจิ ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา 
อปท. ใน
เขต
จังหวัดที่ 
๒ ด้าน
งาน
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสต
ร์ที ่๒ 
การ

พัฒนา
ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพ

ชีวิต 

๒.ประชาชนมีอาชพี
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
บริการด้านสวัสดิการ
สังคม กีฬา นันทนาการ 
การศึกษา และการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
การปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดของ
ต าบลมีประสิทธภิาพ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ประชากรใน
พื้นที่ต าบลลุ
โบะบายะ
ได้รับการ
ปูองกันจาก
โรคติดต่อ 

๒๐
% 

๑๘
% 

๑๖
%  

๑๔
%  

๑๒
%  

๒.๖ ส่งเสริมการ
ปูองกันโรคติดต่อ
ตลอดจนการ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 

อัตราการเกิด
โรคติดต่อของ
ประชากรใน
พื้นที่ลดลง 

๒ % -โครงการรณรงค์และ
ปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรค 

-โครงการด้านการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับการ
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

๕๐
คน   

๑๐๐
คน 

๑๕๐
คน 

๒๐๐
คน 

๒๕๐
คน 

๒.๗ ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาอาเซียน 

ร้อยละของผู้
ได้รับการ
ฝึกอบรม 

๕๐ คน -โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน/เยาวชน 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 



๙๘ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๓ 
การพัฒนา

และเสริมสร้าง
สันติสุขใน
พื้นที่พิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ ด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๓.ประชาชนมี
ส่วนร่วมตาม
ระบบ
ประชาธิปไตย 
มีความ
ปลลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปฏิบัติงาน
ด้านการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลลุโบะบายะ
เข้าร่วมในกิจกรรม
เพิ่มมากขึ้น 

๒๐๐
คน  

๓๐๐
คน 

๔๐๐
คน 

๕๐๐
คน 

๖๐๐
คน 

๓.๑ ส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชนเกีย่วกับ
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๐๐ คน -โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

-โครงการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ 

-โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
อบต.ลุโบะบายะ 

-โครงการปกปูองสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

ประชาชนที่สัญจร
ไป – มา ได้รับ
อุบัติเหตุ 

๐ % ๐ % ๐ % ๐ % ๐ % ๓.๒ พัฒนาศักยภาพ
ของท้องถิ่นในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยัตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

อัตราการ
เกิด
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล 

๐ % -โครงการปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต ์

-โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
และทักษะสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุยพลเรือน 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 



๙๙ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์(ตัวชี้วัด

รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 

สนุน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑
พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

 ศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางเกษตรศูนย์ข้อมูล
ทางการเกษตรและ
เป็นเวทีชาวบา้นเพื่อ
การวางแผนพัฒนา 

๖๐
% 

๗๐
% 

๘๐
%  

๙๐
%  

๑๐๐
%  

๔.๑ ส่งเสริม
การตลาด
การค้า การ
ลงทุนใน
ท้องถิ่น และ
เมืองชายแดน
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละความพึง
พอใจการ

ให้บริการของ
ศูนย์ฯ 

๑๐ % -โครงการศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลลโุบะบายะ 

ส านักงานปลัด 
อบต 

 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุนที่สามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ 

๑   ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๒ ส่งเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกลุ่ม   ที่
สมาชิกยืมเงิน
สมทบ 

๑ ผลิตภัณฑ์ -โครงการส่งเสริมสินค้า 

-เงินสมทบโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 

ส านักงานปลัด 
อบต 

 

 

 



๑๐๐ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๔.การส่งเสริม
การค้าการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น อยา่ง
มั่นคงและยั่งยืน
สู่ประชาคม
อาเซียน 

รายได้จากการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพิ่มขึ้น 

๖๐
% 

๗๐
% 

๘๐
%  

๙๐
%  

๑๐๐
%  

๔.๓ 
ส่งเสริมให้
ประชาชน
ยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายได้
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

๑๐ % -โครงการส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน/เยาวชน/กลุ่มสตรี  

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตวัชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๑
พัฒนาภาค
การผลิต 
การค้า

ชายแดน 
ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและ
การกีฬาเพื่อ

เช่ือมโยง
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๔.การส่งเสริม
การค้าการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น อยา่ง
มั่นคงและยั่งยืน
สู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จาก
เส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

๑๐
%  

๒๐
%  

๓๐
%  

๔๐
%  

๕๐
%  

๔.๔พัฒนา
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
และแหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
เพื่อรองรับ
ประชาคม
อาเซียน 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
ประชาชนที่
ใชัประโยชน์
จากเส้นทาง
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

๑๐ % -โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๔.การส่งเสริม
การค้าการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น อยา่ง
มั่นคงและยั่งยืน
สู่ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชน
โดยทั่วไป
ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐ
มีความรู้ความ
เข้าใจวิธกีารปลูก
หญ้าแฝก 

๑๐
%  

๒๐
%  

๓๐
%  

๔๐
%  

๕๐
%  

๔.๕ส่งเสริม
โครงการ
ตามแนว
พระราชด าร ิ

ร้อยละของ
ประชาชน
รู้คุณ
ประโยชน์
ของหญ้า
แฝกในการ
อนุรักษ์ดิน
และน้ า 

๑๐ % -โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ ยุทธศาสตร์

ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๕.ระบบการ
บริหารจัดการ
ขยะ น้ าเสีย 
สิ่งปฏิกูล 
ตลอดทั้ง
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
และการใช้
พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนได้
ร่วมกันปลูกปาุ
ในต าบลและ
ร่วมกันดูแล
รักษา 

๑๐ 

% 

๒๐
% 

๓๐
%  

๔๐
%  

๕๐
%  

๕.๑ อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
ประชาชนได้
ร่วมกันปลูกปาุ
ในต าบลและ
ร่วมกันรักษา 

๑๐ % -โครงการหนึ่งคน หนึ่ง

ฝน หนึ่งต้น เพื่อ
ประชาชนชาวไทย 

ส านักงาน
ปลัด อบต 

 

 

 

 

การพัฒนาความ
สะอาดในต าบลลุ
โบะบายะ ทั้ง ๕ 
หมู่บ้าน 

๕   
ม.  

๕ 
ม.  

๕ 
ม. 

๕   
ม. 

๕   
ม. 

๕.๒ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ในประชาชนในชุมชน
มีจิตส านึกในการ
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนหมูบ่้านที่
ได้รับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทุก
ด้าน 

๕ 
หมู่บ้าน 

-โครงการร่วมใจพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

 กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    การพัฒนา
คุณภาพสร้าง
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

๑
แห่ง 

๒
แห่ง 

๓
แห่ง  

๔
แห่ง  

๕
แห่ง  

๕.๓
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
ชุมชนและ
เมือง 

ร้อยละของ
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ 

๑ แห่ง -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ต าบลลุโบะบายะ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

ประชาชนใน
พื้นที่ ต าบลลุ
โบะบายะรู้จกัใช้
พลังงานทดแทน 

๒๐
% 

๔๐
% 

๖๐
%  

๘๐
%  

๑๐๐
%  

๕.๔ จัดท า
ระบบก าจัด
ขยะและสิ่ง
ปฏิกูล
ตลอดจน
ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

ร้อยละของ
ประชาชน
รู้จักวิธกี าจัด
ขยะ 

๒๐ % -โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ก าจัดขยะ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 
 

รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    ประชาชนใน
พื้นที่ ถึงวิธีการ
ก าจัดให้ถกูต้อง 

๑๐
% 

๒๐
% 

๓๐
%  

๔๐
%  

๕๐
%  

๕.๕ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การใช้
พลังงาน
ทดแทน 

ร้อยละของ
ประชาชน
รู้จักวิธกี าจัด
ขยะ 

๑๐ % -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๓ การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

๖.ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม ท าน ุ
บ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์ฟื้นฟ ูสืบ
สานจารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
พื้นบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
อนุรักษ์
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ คง
อยู่สืบไป 

ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
คุณธรรม 
อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบ
สานจารีต
ประเพณ ี

๑๐๐
คน  

๒๐๐
คน 

๓๐๐
คน 

๔๐๐
คน 

๕๐๐
คน 

๖.๑ส่งเสริม
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู สืบ
ทอด จารีต
ประเพณี 
ศิลปะวัฒนธ
รรม 

จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐๐ คน -โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านัก 

งานปลัด 
อบต. 

 

 



๑๐๗ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาสืบ
สานจารีต
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
ศาสนา 
ศิลปะวัฒ
ธรรม
ท้องถิ่น 

 ๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

๑๐๐
คน  

๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

๒๐๐
คน  

๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

๓๐๐
คน  

๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

๔๐๐
คน  

๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

 

๕๐๐
คน  

๖.๒ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ปูชนียบุคคล 

 

๖.๓
เสริมสร้าง
ท านุบ ารุง 
ศาสนา
ตลอดจน
ศิลปะวัฒนธ
รรมท้องถิ่น 

จ านวน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใน 
๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

๕ 
หมู่บ้าน 

 

 

 

๑๐๐ คน 

   

 

 



๑๐๘ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    ประชาชน
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาสืบ
สานจารีต 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑๐๐
คน  

๒๐๐
คน 

๓๐๐
คน 

๔๐๐
คน 

๕๐๐
คน 

๖.๔ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การอนุรักษ์
โบราณวัตถุ
และ
โบราณสถา
นในท้องถิ่น 

จ านวน
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐๐ คน  -โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการอนุรักษ์
โบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านัก 

งานปลัด 
อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    เด็ก เยาวชน 
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
คุณธรรม 
จิยธรรม 

๓๐ คน  ๔๐ คน ๕๐ คน ๖๐ คน ๗๐ คน ๖.๕
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
พัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม
ของเด็ก
และ
เยาวชน 

จ านวน
เยาวชนที่
ได้รับการ
ปลูกฝัง 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑๐ คน  -โครงการส่งเสริมสนับสนุน

พฒันาคุณธรรม จริยธรรมของ
เด็กและเยาวชน 

ส่วน
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านัก 

งานปลัด 
อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

๗ การบริหาร
จัดการของ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ
บาล อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

บุคลากรใน
องค์กรได้
พัฒนา
ความรู้ 
ความสามาร
ถและ
คุณธรรม
จริยธรรม 

๕ คน  ๑๐ คน ๑๕ คน ๒๐ คน ๒๕ คน ๗.๑
พัฒนา
ความรู้
ความสาม
ารถและ
คุณธรรม 
จริยธรรม
แก่
บุคลากร
ในองค์กร 

จ านวน
ของ
บุคลากร
ท่ได้รับ
การ
พัฒนา
ความรู้ 

๕ คน -โครงการพัฒนาความรู้

ความสามารถและคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุ่คลากรในองค์กร 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอ

บ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    อบต.ลุโบะ
บายะมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การบริการ
ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

๕ ๐ %  ๖ ๐ % ๗ ๐ % ๘ ๐ % ๙ ๐ % ๗.๒พัฒนา
ปรับปรุง
จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
ตลอดถึง
สถานที่ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ
ความ
พึง
พอใจ
ของ
ประชา
ชนที่
ได้รับ
การ
บริการ 

๑๐ % -โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใช้ตลอดถึงสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 
อบต./
กองคลัง 

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    การพัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
บริหาร
จัดการ
องค์กรตาม
หลักธรร
มาภิบาล 

๕ ๐ %  ๖ ๐ % ๗ ๐ % ๘ ๐ % ๙ ๐ % ๗.๓
พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
บริหาร
จัดการ
องค์กร
ตามหลัก
ธรรมาภิ
บาล 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
การ
บริการ 

๑๐ % -โครงการพัฒนาปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กองคลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

    การปรับปรุง
และสร้าง
ระบบการ
ให้บริการที่
ทันสมัย 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๕ ๐ % ๖ ๐ % ๗ ๐ % ๘ ๐ % ๙ ๐ % ๗.๔
ปรับปรุง
และสร้าง
ระบบการ
ให้บริการ
ที่ทันสมัย 
รวดเร็ว
และมี
ประสิทธิ
ภาพ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
การ
บริการ 

๑๐ % -โครงการปรับปรุงและสร้าง

ระบบการให้บรกิารที่ทันสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับกล

ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

๗ การบริหาร
จัดการของ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ
บาล อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

การส่งเสริม
และสร้าง
ทัศนคติที่ดี
ต่อการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อการ
บริการ
ประชาชน 

๕ ๐ % ๖ ๐ % ๗ ๐ % ๘ ๐ % ๙ ๐ % ๗.๕การ
ส่งเสริม
และสร้าง
ทัศนคติที่
ดีต่อการ
ปฏิบัติงา
นเพื่อการ
บริการ
ประชาชน 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
การ
บริการ 

๑๐ % -โครงการการส่งเสริมและ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 
รวมรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าว 

หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ ๒ 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๗ด้านการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

๗ การบริหาร
จัดการของ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ
บาล อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

การพัฒนา
ส่งเสริม
ระบบการ
ประชาสัมพั
นธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
เพื่อรองรับ
ประชาคม 

๕ ๐ % ๖ ๐ % ๗ ๐ % ๘ ๐ % ๙ ๐ % ๗.๖พัฒนา
ส่งเสริม
ระบบการ
ประชาสัมพั
นธ์และ
เผยแพร่การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
เพื่อรองรับ
ประชาคม 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

๑๐ % -โครงการพัฒนา

ส่งเสริมระบบการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
เผยแพร่การด าเนินงาน
ขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคม 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๑๑๖ 

 
 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ถึง ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี   ๒๕๖๒ ปี   ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี   ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
๑ . ๑  ก่ อ ส ร้ า ง  บุ ก เ บิ ก 
ปรับปรุ ง  บ ารุ ง รั กษาทาง
คมนาคม  ส ะพาน  เ ขื่ อ น 
ระบบระบายน้ า   
๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง
น้ าอุปโภค-บริโภค  
๑ . ๓  จั ด ท า ผั ง เ ม อ ง ร วม
จังหวัด ผังเมืองและผังต าบล   
๑.๔ พัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบจราจร 
๑.๕ จัดให้มีไฟฟูาและระบบ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  
 

 
 

๓๘ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๕,๕๓๖,๒๔๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๗ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๙,๐๐๖,๖๔๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๖ 

 
 

๑๖,๒๘๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
๙๓๐,๐๐๐ 

 
 

๒๓ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๑ 
 

 
 

๑๖,๘๒๐,๓๔๐ 
 
 
 

- 
 

- 
 
๑๖๐,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๙ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๑๖,๑๗๘,๕๔๐ 
 
 
 

- 
 

- 
 
๑๖๐,๐๐๐ 
 
๑๒๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐๗ 
 
 
 
- 
 
- 
 

๑๐ 
 

๑๐ 

 
 

๖๓,๘๒๕,๗๖๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 

_๘๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๔๑๐,๐๐๐ 

รวม ๔๑ ๕,๘๑๖,๒๔๐ ๑๐ ๙,๒๘๖,๖๔๐ ๒๘ ๑๗,๓๗๓,๐๐๐ ๒๖ ๑๗,๑๐๐,๓๔๐ 
 

๒๒ 
 

๑๖,๔๕๘,๕๔๐ 
 

๑๒๗ 
 

๖๖,๐๓๕,๗๖๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๑๗ 

 
 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒ . ๑  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า น ใ น
ท้องถิ่น 
 ๒.๒ ส่งเสริมงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และ
สวั ส ดิ ก า ร ชุ มชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๒.๓ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้ ง ในและ
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
 ๒ .๔  ปูอ งกั นบ าบั ด
ฟื้นฟูและก าจัดการแพร่

 
 

๒ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 

๒ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๔๑๓,๒๐๐ 
 
 
 

๔,๖๖๖,๐๓๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๖๖,๒๓๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๙,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๗๔๕,๔๗๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๗๖,๒๓๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 

 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๙๙,๐๐๐ 
 
 
 

๔,๙๕๗,๓๓๐ 
 
 
 
 
 

๓๑๒,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 

๕๙ 
 
 
 
 
 

๑๗ 
 

 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๘,๐๘๘,๐๐๐ 
 
 
 

๒๔,๓๑๑,๒๙๐ 
 
 
 
 
 

๑,๓๔๕,๐๐๐ 
 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๑๘ 

 
ระบาดของยาเสพติด
ต ล อด จ น ส นั บ ส นุ น
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
  ๒.๕ ส่งเสริมด้านการ
ออกก าลังกาย  การ
กีฬา และนันทนาการ 
  ๒ . ๖  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปูองกัน  รักษา ควบคุม
โ ร ค  ต ล อ ด จ น ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
สาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๒๕ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๖๘๖,๗๓๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๑ 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
๕๖๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๖๙ 

 
 
 
 
 
- 
 
 

๒,๑๔๖,๗๓๐ 

รวม ๒๙ ๑๑,๔๔๔,๒๓๐ ๓๖ ๖,๕๓๙,๒๓๐ ๔๘ ๖,๕๔๓,๒๐๐ ๓๔ ๖,๖๕๒,๒๓๐ 
 

๓๔ 
 

๖,๖๓๓,๓๓๐ 
 

๑๘๔ 
 

๓๗,๘๑๒,๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 

 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ แก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการเมืองการ 
ปกครองระบบ 
ประชาธิปไตย      
๓.๒  พัฒนาศักยภาพของ

ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น  

๓.๓  เสริมสร้างความ

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๓,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๒๕ 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๗๗,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๒๐ 

 
เข้มแข็งของชุมชนให้
มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร  
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น า
ศ า ส น า เ ข้ า ม า มี
บ ท บ า ท แ ล ะ
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
แก้ปัญหาความมั่นคง 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

รวม ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ ๗ ๑๔๓,๐๐๐ 
 

๓๕ 
 

๗๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๕๖ ปี  ๒๕๕๗ ปี  ๒๕๕๘ รวม  ๓  ปี ปี  ๒๕๕๘ รวม  ๓  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
๔.๑  ส่งเสรมิงานการตลาด  

การค้า  การลงทุนใน
ท้องถิ่น และเมืองชายแดน 

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 
๔.๓  ส่งเสรมิให้ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔  พัฒนาส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวละแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๕ 
 
 

๕ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ 
๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๒๒ 

 
 
 

บัญชีสรุป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑  อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  ส่งเสรมิ  สนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีจิส านึกในการร่วมกันอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและ
เมือง 
๕.๔  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิง่

ปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบดัน้ าเสีย 
๕.๕ สง่เสริมและสนบัสนุนการใช้
พลังงานทดแทน 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๑ 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๕ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๑ ๕๐,๐๐๐ 

 
๕ ๒๕๐,๐๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๒๓ 

 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบ
ทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

 ๖.๒  ส่งเสรมิและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 

๖.๓  เสรมิสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
๖.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการ

อนุรักษ์โบราณวัตถุและ
โบราณสถานในท้องถิ่น 

๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็ก  
เยาวชนและประชาชน 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 

 
 
 

๑,๐๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๑๙๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 
 

 
 
 

๑,๐๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 
 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 
 
 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๓ 
 
 

๒ 
 

๒ 
- 
 
 

๓ 

 
 
 

๙๘๗,๗๒๐ 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
 

๕๔๐,๐๐๐ 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕ 
 
 

๑๐ 
 

๑๐ 
- 
 
 

๑๕ 

 
 
 

๕,๑๓๘,๖๐๐ 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๙๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๑,๙๙๗,๗๒๐ ๑๔ ๒,๐๐๗,๗๒๐ ๑๔ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๔๗ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๔๗ ๑,๙๐๗,๗๒๐ ๑๐๐ ๙,๗๒๘,๖๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๒๔ 

 
บัญชีสรุป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 

 ๗.๒  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ตลอดถึงสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

๗.๓  พัฒนาปรับปรุงระบบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

๗.๔ ปรับปรุงและสร้างระบบการ
ให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๕ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดตี่อ
การปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน 

๗.๖ พัฒนาส่งเสริมระบบการ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กร 

 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๒๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 

๓ 
 
 
- 

 
 

๒ 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 

๑๒๕,๗๐๐ 
 
 
- 

 
 

๓๔๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒ 
 

116 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

๑๑ 
 
 

๔ 
 
 

๙ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๒ 
 
 
 

 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 
 
 

๙๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓,๖๘๙,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
๓๔๐,๐๐๐ 

 
 

๕๕ 
 
 

๒๐ 
 
 

๔๕ 
 
 

๓ 
 
 
- 
 

 
๑๐ 

 
 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔,๗๕๐,๐๐๐ 
 
 

๑๘,๔๔๕,๐๐๐ 
 
 

๑๒๕,๗๐๐ 
 
 
- 
 

 
๑๔๘,๐๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑ 



๑๒๕ 

 

รวม ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๙ ๗,๐๓๔,๗๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๐๙,๐๐๐ ๑๓๓ ๓๔,๖๗๐,๗๐๐ 

รวม ๗ ยุทธ์ศาสตร์ ๑๒๔ ๒๖,๓๙๐,๑๙๐ ๙๕ ๒๔,๙๖๕,๕๙๐ ๑๒๙ ๓๓,๑๓๑,๖๒๐ ๑๔๓ ๓๒,๘๔๒,๒๙๐ 
๑๓๙ ๓๒,๑๘๑,๕๙๐ ๖๓๐ ๑๔๙,๕๑๑,๒๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
รอบสนามกีฬา
เหล็ก ม.๒ 
บ้านบือนกาเซ็ง 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก 
๐.๕๐ เมตร   ม.๓ บ้าน
ปาลอบาตะ๊ 

- - ๗๖๐,๕๐๐ - - ร้อยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๒๗ 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒. โครงการบุกเบิก
ถนนดินถม คลอง
บ้านจิโอะ – ทุ่ง
นา หมู่ที่ ๑ ต าบล
ลุโบะบายะ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนนดิน
ถมบ้านจิโอะ กว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถม
ดิน ๐.๓๐ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ร้อยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๓. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายกูร์โบร์ลุ
โบะบายะ ม.๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตสายกูร์โบร์ลโุบะบายะ 
ม.๑ กว้าง ๓.๐๐ เมจร 
ยาว ๒๐๐ .๐๐เมตร 

- - ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐ ร้อยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๒๘ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายลโุบะบา
ยะซอย ๑ ม.๑ 
บ้านลุโบะบายะ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสายกูร์โบร์ลโบะ
บายะ ม.๑ บ้านลโุบะบา
ยะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๕๐.๐๐ เมตร 

- - ๑๙๓,๕๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๙๓,๕๐๐ 
 

๑๙๓,๕๐๐ ร้อยละของครัวเรือ
ประชาชนท่ีมีการ
ระบายน้ าสะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การระบายน้ า 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๒๙ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 
 
 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. โครงการเสรมิ
ผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายซอย 
สนามฟุตบอล 
อบต.ลุโบะบา
ยะ ม.๒ 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอยสนาม
ฟุตบอล อบต.ลโบะบา
ยะ ม.๒ กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร 

- - - ๗๕๒,๕๐๐ - ร้อยละของครัวเรือ
ประชาชนท่ีมีการ
ระบายน้ าสะดวกมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การระบายน้ า 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๐ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายกูร์โบร์
บือแนกาเซ็ง ม.๒ 
บ้านบือแนกาเซ็ง 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิ กคอ
นกรีตสายกูโบร์บือแนกา
เซ็ง ม.๒ บ้านบือแนกาเซ็ง 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐.๐๐ เมตร 

- - - - ๖๑๙,๒๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

๗. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายบือแนกา
เซ็ง ซอย ๑ ม.๒ 
บ้านบือแนกาเซ็ง 

เพือ่ให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอ
นกรีตสายกูบือแนกาเซ็ง 
ซอย ๑ ม.๒ บ้านบือแน
กาเซ็ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร 

- - - ๑๙๙,๕๐๐ - ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๑ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตก าปงบูเกะ ซอย 
๑ ม.๓ บ้านก าปงบู
เกะ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตก าปงบูเกะ 
ซอย ๑ ม.๓ บ้านก าปงบู
เกะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร 

- - ๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ ๓๙๙,๙๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

๙. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตก าปงบูเกะ-บือ
ราแง  ม.๓  

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตก าปงบูเกะ – 
บือราแง ม.๓ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๗๐๘.๐๐ เมตร 

- - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนสะดวก
และสามารถ
สัญจรไดสะดวก
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และสามารถ
สัญจรไดสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๒ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายบาโงใน 
ซอย ๑ บ้านบาโง  
ม.๓ บ้านปาลอ
บาต๊ะ 
 
 
 

เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบาโงใน ซอย ๑ 
บ้านบาโง ม.๓ บ้าน
ปาลอบาตะ๊ กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๒๕๐ .๐๐เมตร 

- - - ๓๒๒,๕๐๐ - ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๓ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายบาโงใน 
ซอย ๒ บ้านบาโง  
ม.๓ บ้านปาลอ
บาต๊ะ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบาโงใน ซอย ๒ 
บ้านบาโง ม.๓ บ้าน
ปาลอบาตะ๊ กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว 
๕๕๐.๐๐ เมตร 

- - - ๗๐๙,๕๐๐ - ร้อยละของ
ครัวเรือน

ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๔ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอย
ส านักงาน อบต.ลุ
โบะบายะ  ม.๓ 
บ้านปาลอบาตะ๊ 
 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ตกิคอนกรีต
สายบาโงใน ซอย ๒ 
บ้านบาโง ม.๓ บ้าน
ปาลอบาตะ๊ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐.๐๐ เมตร 

- - ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ๓๔๔,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน

ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๕ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอย  
สายโรงเรียนบา้น
ปาลอบาตะ๊ หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยโรงเรียนบ้าน
ปาลอบาตะ๊ ม.๓ บ้าน
ปาลอบาตะ๊ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๕.๐๐ เมตร 

- - - - ๒๑๕,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๖ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอย  
บาเละจาเราะ หมู่ที่ 
๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยบาเละจาเราะ ม.
๓ บ้านปาลอบาต๊ะ 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร 

- - ๓๖๑,๒๐๐ ๓๖๑,๒๐๐ ๓๖๑,๒๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน

ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

๑๕. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอย  
ลอรองกาปง หมู่ที่ 
๔ บ้านกูแบบาเดาะ 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อยา่งสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยลอรองกาปง ม.๔ 
บ้านกูแบบาเดาะ 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร 

- - ๑๙๓,๖๐๐ - - ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
และรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๗ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑๖. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายซอย  
ปอเนาะ หมู่ที่ ๔ 
บ้านกูแบบาเดาะ 

เพื่อให้
ประชาชนต าบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ด าเนนิการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ซอยปอเนาะม.๔ บ้าน
กูแบบาเดาะ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว 
๕๐.๐๐ เมตร 

  - - ๘๖,๐๐๐ ๘๖,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

๑๗. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีต หมู่ที่ ๔ บ้านกู
แบบาเดาะ 

เพื่อให้
ประชาชนต าบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔ 
บ้านกูแบบาเดาะ 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร 

  - ๗๕๕,๖๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๘ 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสาย ซอยกูแว
หมู่ที่ ๕ บ้านกูแว 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอน 
กรีตสาย ซอยกูแว หมู่ที่ ๕ 
บ้านกูแว 
 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๐.๐๐ เมตร 

- - - ๒๔๐,๘๐๐ ๒๔๐,๘๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๓๙ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. โครงกาก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อม
ทางเท้า บ้าน
ปาลอบาตะ๊ (สาย
บ้านนูซี –บ้านตอ
เฮ) 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมทางเท้า บ้าน
ปาลอบาตะ๊ (สายบ้านนู
ซี –บ้านตอเฮ)กว้าง 
๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

- ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๐. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสาย ทุ่งนา ๑
หมู่ที่ ๕ บ้านกูแว 
 

เพื่อให้
ประชาชนต าบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสาย ทุ่งนา ๑ หมู่
ที่ ๕ บ้านกูแว 
 กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๓๐๐.๐๐ เมตร 

- - ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ ๓๘๗,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑. โครงการเสรมิผิว
ลาดยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสาย ทุ่งนา ๒
หมู่ที่ ๕ บ้านกูแว 
 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลลุโบะบายะ
สามารถสัญจรได้
อย่างสะดวก 

ด าเนินการเสริมผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตสาย ทุ่งนา ๒ 
หมู่ที่ ๕ บ้านกูแว 
 กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๑๗๐.๐๐ เมตร 

- - ๒๑๙,๓๐๐ ๒๑๙,๓๐๐ ๒๑๙,๓๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๔๒ 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๒. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๔ 
ต าบลลุโบะบายะ 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๔ ต าบลลุ
โบะบายะไดร้ับ
ความสะดวกใน
การระบายน้ า 

ด าเนินการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การระบายน้ า
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การระบายน้ า
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๓. โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ า
ต าบล ม.๒ 
บ้านบือแนกาเซ็ง 

เพื่อให้
ประชาชนต าบล
ลุโบะบายะมี
สนามกีฬา
ประจ าต าบล 

ด าเนินการก่อสร้างสนาม
กีฬาประจ าต าบล กว้าง 
๗๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ 
เมตร ม.๒ บ้านบือแนกาเซ็ง 

- - ๑,๙๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ของ
ครัวเรือนประชาชน
มีสนามกีฬาเพื่อออก
ก าลังกาย 

ประชาชนมีสนาม
กีฬาเพื่อออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๔๔ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔. โครงการก่อสร้าง
ผนังกั้นน้ าหน้าท่ีท า
การ อบต. 

เพื่อปูองกันตลิ่ง
พังทลาย 

ด าเนินการก่อสร้าง
ผนังกั้นน้ าขนาด ยาว 
๘๐ เมตร กว้าง ๓.๕ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชน
สะดวกและ
สามารถระบาย
น้ ามากขึ้น 

สามรถปูองกันการ
พังทลายของตลิ่งได้
และประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
สามารถระบายน้ ามาก
ขึ้น  

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

๒๕. โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 
ม.๔ บ้านกูแบบา
เดาะ 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ศาลาหมูบ่้านท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และสวยงาม 

ด าเนินการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๖ เมตร  ม.๔ 
บ้านกูแบบาเดาะ 

- - ๒๔๔,๐๐๐ - - ร้อยละของ
ประชาชนมี
ศาลาหมูบ่้านท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และสวยงาม 

ประชาชนมีศาลา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพและ
สวยงาม และมีสถานท่ี
จัดกิจกรรมได้สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๔๕ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๖. โครงการติดตั้ง
ไฟจราจรถนน 

เพื่อให้การจราจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ด าเนินการติดตั้งไฟ
จราจรถนน เพื่อความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การจราจร 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการ
ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
 

๒๗. โครงการติดตั้ง
ปูายจราจร(ปูาย
กระจก)ตามจุด
เสี่ยงบนถนน 

เพื่อให้การจราจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึน้ 

ด าเนินการติดตั้งติดตั้ง
ปูายจราจร(ปูายกระจก)
ตามจุดเสีย่งบนถนน 
เพื่อความสะดวก 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการ
ใช้ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
ความสะดวก
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔๖ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๘. โครงการซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในต าบลลโุบะ
บายะ 

เพื่อซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะที่
มีอยู่เดิมสามารถ
ใช้งานได้เสมอ 

ด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะภายใน
ต าบลลุโบะบายะ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนมีการใช้ไฟ
สะดวกเพิม่มากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
และความสะดวก
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
 
 
 

๒๙ อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟูาพร้อมแสง
สว่าง ม.๑ บ้านลุ
โบะบายะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ม.๑ 
ระยะทาง ๔๑๕ 
เมตร 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือนมี
ไฟฟูาและแสงสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 



๑๔๗ 

 
 
 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐. อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟูา
พร้อมแสงสว่าง ม.๒ 
บ้านลุโบะบายะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ม.๒
ระยะทาง ๒๑๓ 
เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือนมี
ไฟฟูาและแสงสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

๓๑. อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
โครงการขยายไฟฟูา
พร้อมแสงสว่าง ม.๓ 
บ้านลุโบะบายะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ม.๓ 
ระยะทาง ๑๕๕ 
เมตร 

- - ๑๓๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือนมี
ไฟฟูาและแสงสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 



๑๔๘ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๒. อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟูาพร้อมแสง
สว่าง ม.๔ บ้านลุ
โบะบายะ 

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ม.๔ 
ระยะทาง 

- - ๑๖๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือนมี
ไฟฟูาและแสงสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

๓๓. อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาค
โครงการขยาย
ไฟฟูาพร้อมแสง

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ด าเนินการขยาย
เขตไฟฟูา ม.๕ 
ระยะทาง 

- - ๑๔๐,๐๐๐ - - ร้อยละของครัวเรือนมี
ไฟฟูาและแสงสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 



๑๔๙ 

 
สว่าง ม.๕ บ้านลุ
โบะบายะ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓๔. 
 
 
 
 

โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุ
โบะบายะ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)ที่มี
คุณค่าและปรมิาณที่
เพียงพอต่อรา่งกาย 
 
 

ด าเนินการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๗๘๙,๔๗๕ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองศึกษา 
 
 
 
 

๓๕. โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม(นม)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม)ที่มี

ด าเนินการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๙,๗๖๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ

เด็กมี
พัฒนาการ

กองศึกษา 
 



๑๕๐ 

 
โรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบายะ 

คุณค่าและปรมิาณที่
เพียงพอต่อร่างกาย 
 
 

โรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก. ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบายะ 

อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

 
 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๖. 
 
 
 
 

โครงการอบรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้ดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษา 

เพื่อส่งเสริม ผดด. 
ให้มีความรูเ้พิ่มขึ้น 
 
 

ด าเนินการอบรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแล
เด็กและทัศนศึกษา 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผดด.ที่เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผดด.ทีเ่ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 
 
 
 
 

๓๗. โครงการอบรม
ให้ความรู้โตไป
ไม่โกง 

- เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้เด็กและเยาวชนมี
ความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลลุโบะบายะ 
๑๐๐ คน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนมีความซื่อสัตย์
สุจรติเพิม่ขึ้น 

เด็กและเยาวชนท่ี
ได้เข้าร่วมอบรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 
 



๑๕๑ 

 
 

 
 
 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๘. 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 

ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๘๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เสรมิ
พัฒนาการด้าน
ต่างๆ 

กองศึกษา 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๙. ค่ากิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อด าเนินการ
เกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

ด าเนินการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนา

๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการตาม
เปูาหมายของการ

นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ
ตามเปูาหมายของการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความ

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๓ 

 
ผู้เรยีน จัดการเรียนรู้ที่มีความ

พร้อมท้ังหนังสือเรียน 
พร้อมท้ังหนังสือเรียน
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๐. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อด าเนินการค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

ด าเนินการคา่เครื่องแบบ
นักเรียนผู้เรียน 

- ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน
มีเครื่องแบบท่ีถูก
ระเบียบ 

นักเรียนมี
เครื่องแบบท่ีถูก
ระเบียบเพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๔ 

 
๔๑. ค่าจัดการเรียนการ

สอน 
เพื่อด าเนินการค่า
จัดการเรียนการ
สอน 

ด าเนินการคา่จัดการเรยีน
การสอน 

- ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ๒๔๘,๒๐๐ ร้อยละของนักเรียน
มีนิสัยใฝหุาความรู้
และมีความคิด
สร้างสรรค ์

นักเรียนมีนสิัย
ใฝุหาความรู้และ
มีความคิด
สร้างสรรค ์

กองศึกษา 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๒. โครงการจดัหา
สื่อการเรียน
การสอนสื่อ

เพื่อด าเนิน
จัดซื้อสื่อเชิง
สัญลักษณ ์

ด าเนินการคา่
จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน

- ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ๓๐.๐๐๐ ร้อยละของนักเรียนมีมสีื่อเชิง
สัญลักษณ์เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
กระบวนการตามเปาูหมายของ

นักเรียนมสีื่อเชิงสัญลักษณ์
เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
กระบวนการตามเปาูหมาย

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๕ 

 
เชิงสัญลักษณ์
ของความเป็น
ชาติ 

สื่อเชิง
สัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาต ิ

การจัดการเรยีนรู้ที่มีความพร้อม
ทั้งหนังสือเรียน 

ของการจัดการเรียนรู้ทีม่ีความ
พร้อมท้ังหนังสือเรียนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานการศึกษา   (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๓. ค่าหนังสือเรยีน
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ๓-๕ 

เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก

ด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือ
เรียนส าหรับเด็ก

- ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ กระบวนการตาม
เปูาหมายของการจัดการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการตาม
เปูาหมายของการจัดการ

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๖ 

 
ปฐมวัย ๓-๕ ปฐมวัย ๓-๕ ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน เรียนรู้ทีม่ีความพร้อมทั้ง

หนังสือเรียนเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๔. ค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

เพื่อด าเนินการค่า
จัดซื้ออุกปกรณ์

ศพด.ในเขตต าบลลุ
โบะบายะ 

- ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ๖.๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนมี
อุปกรณ์การ

นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรยีนเรยีน

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๗ 

 
การเรยีน เรียน เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๕. โครงการ
ฝึกอบรมเสรมิ
ศักยภาพส าหรับ

เพื่อด าเนิน
โครงการฝึกอบรม
เสรมิศักยภาพ

ด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเสรมิ
ศักยภาพส าหรับ

๒๔,๙๖๐ ๒๔,๙๖๐ ๒๔,๙๖๐ ๒๔,๙๖๐ ๒๔,๙๖๐ ร้อยละของ
ครูผูส้อนตาดีกามี
ความรู้และมี

ครูผูส้อนตาดี
กามีความรู้
และมี

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๘ 

 
ครูผูส้อนตาดีกา ส าหรับครูผูส้อน

ตาดีกา 
ครูผูส้อนตาดีกา ศักยภาพเพิ่มขึ้น ศักยภาพ

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๖. โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมแข็งขันกับ

เพื่อด าเนินการ
จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข็งขันกับ

ด าเนินจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข็งขันกับ

๒๔,๙๖๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ร้อยละของนักกีฬา
เข้าร่วมแข็งขันกับ

นักกีฬาเข้า
ร่วมแข็งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๕๙ 

 
หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน หน่วยงานอ่ืน เพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๗. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ศาสนา (อีหม่าม 

เพื่อด าเนินการ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า

ด าเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น า
ศาสนา (อีหม่าม คอ

๑๐๐,๐๐๐ ๔๕,,๘๗๐ ๔๕,,๘๗๐ ๔๕,,๘๗๐ ๔๕,,๘๗๐ ร้อยละของผู้น า
ศาสนาท่ีเข้ารับการ

ผู้น าศาสนาท่ี
เข้ารับการ
อบรม,มี

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๐ 

 
คอเต็บ บีหลั่น) ศาสนา (อีหม่าม 

คอเต็บ บีหลั่น) 
เต็บ บีหลั่น) อบรม ศักยภาพ

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๘. โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ

เพือ่ด าเนินการ
โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อ

ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

๔๙,๗๕๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ ๔๙,,๙๒๐ ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้ารับ

เยาวชนท่ีเข้ารับ
การอบรมมีคุณ
มีคุณภาพชีวิตที่

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๑ 

 
ชีวิตของเยาวชน พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชน 
ของเยาวชน การอบรม ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔๙. โครงการเมา
ลิดสมัพันธ์ 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา

ด าเนินการจัดงาน
เมาลดิีนนบีซึ่งเป็น
วันคล้ายวันประสตูิ

๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
สืบทอดเกี่ยวกับ
ประเพณีและร าลึก

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๒ 

 
อิสลาม ของท่านศาสดา เพิ่มขึ้น ถึงศาสดาเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๐. โครงการ
รอมฎอน

เพื่อสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
มอบให้แก่มัสยดิใน

๖๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
สืบทอดเกี่ยวกับ
ประเพณีและร าลึก

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๓ 

 
สัมพันธ์ อิสลาม ต าบลลุโบะบายะ ท้ัง ๙ 

มัสยดิ 
เพิ่มขึ้น ถึงศาสดาเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๔ 

 
๕๑. โครงการ

อบรม
จริยธรรม 
เยาวชน เติม
เต็มความดี
เพื่อเป็นคนเก่ง 

เพื่อให้เยาวชน
ในต าบลลโุบะ
บายะมีคณุธรรม 
จริยธรรม น า
ความรู้มาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

ด าเนินการอบรม
จริยธรรมแก่
เยาวชนในต าบลลุ
โบะบายะ 

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๕ 

 
๕๒. โครงการบ าบดั

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

เพื่อด าเนินการ
โครงการบ าบดั
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ 

ติด 

ด าเนินการ
โครงการบ าบดั
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

- ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ร้อยละของผูต้ิด
ยาเสพตดิได้รับ
บ าบัด 

ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับบ าบัด
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๑๖๖ 

 
๕๓. 
 
 
 
 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 
 
 

เพื่อรณรงค์
ปูองกันการแพร่
ระบาดและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
 
 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ๑๕๓,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม.โครงการ
การฝึกอบรมฯ 

ผู้เข้าร่วมรณรงค์
รู้ถึงพิษภัยของ
ยาเสพตดิ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕๔. โครงการกีฬา
ต่อต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน,ประชาชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆในพ้ืนท่ี อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพตดิ 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพ
ติด 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๗ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๕. 
 
 
 
 

โครงการ
ปูองกันและ
ระงับ
โรคตดิต่อ 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่น
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 
 
 

ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์เดิน
รณรงค์ พ่นหมอก
ควัน หรืออ่ืนๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ปลอดภัยจาก
โรคตดิต่อ 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ส านักปลดั 

๕๖.. โครงการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ด าเนินการฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับแมวและ
สัตว์อื่นๆ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละประชาชนใน
เขตต าบลลโุบะบา
ยะปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในเขต
ต าบลลุโบะบายะ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕๗. 
 
 
 
 

โครงการปูองกันโรค
ระบาดในสัตว ์
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพสตัว์
และปูองกันโรคในสัตว ์
 
 

ด าเนินการประสาน
กับปศุสัตว์ประจ า
ต าบลเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคระบาด
ในสัตว ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๕๘. โครงการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อสม. 
ต าบลลุโบะบายะ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะทางด้านวิชาการ 
สามารถน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติงานและแกไ้ข
ปัญหาชุมชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกบรม/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้และ
ทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น 

อสม. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ทั้งในด้านการบริหาร
วิชาการ และการ
ปฏิบัติเพื่อยกระดับ
การบริการประชาชน 

ส านักปลดั 

  
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๖๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕๙. 
 
 
 

โครงการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

เพื่อจัดโครงการ
อบรมการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 

ด าเนินการอบรม
โครงการงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผูเ้ข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มและมี
ทักษะมากขึ้น 

ท าให้ประชาชนมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และเพิม่
จ านวนกู้ชีพกู้ภัย
ของต าบลลุโบะบา
ยะ 

ส านักปลดั 

๖๐. โครงการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ด าเนินการโครงการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้รถ 
ใช้ถนน 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้รถ ใช้ถนน 

ส านักปลดั 

 
  
 



๑๗๐ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๑. โครงการ

ประชาชนฉลาด
ด้วยสารไอโอดีน 
 

- เพื่อรณรงค์การ
บริโภคเกลือเสรมิ
ไอโอดีน 

ด าเนินการจัด
อบรมโครงการ
ประชาชน ฉลาด
ด้วยสารไอโอดีน 
 

๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ ๔๑,๒๐๐ ประชาชนใน
ต าบลลุโบะบา
ยะ หมู่ที่ ๑-๕ 
ต าบลลุโบะบา
ยะ  

อสม. ประชาชน ผู้
ประกอบอาหารใน
โรงเรียน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้เกลือ
ไอโอดีนในการ
ประกอบอาหาร 

ส านักปลดั 

๖๒. โครงการอาหารดี
มีประโยชน์ 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
ร่างกายให้เด็กเล็ก
มีการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสม 

ด าเนินการอบรม
โครงการอาหารดี
มีประโยชน์ 

- - ๓๘,๑๐๐ ๓๘,๑๐๐ ๓๘,๑๐๐ เด็กนักเรยีน
ปฐมวัยได้
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน ์

นักเรียนปฐมวัยได้
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ 

ส านักปลดั 



๑๗๑ 

 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๓. โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็ก ๐-
๓ ปี 
 

- เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชนในการ
ปูองกันโรคฟันผุ
ในเด็กอายุ ๐-๓ 
ปี 

ด าเนินการจัดอบรม
โครงการประชาชน 
ฉลาดด้วยสารไอโอดีน 
 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ เด็กๆอายุ ๐-๓ 
ปี ในต าบลลุ
โบะบายะ หมู่ที่ 
๑-๕ 

ร้อยละของ
เด็กต่ ากว่า ๕ 
ปี ได้รับการ
ทาฟลูออไรต ์

ส านักปลดั 

 
  
 
 



๑๗๒ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๔. โครงการ

ปรับปรุงแกไ้ข
ภาวะทุพ
โภชนาการเด็ก
แรกเกิด – ๓ ปี 
 

- เพื่อให้เด็ก ๐-๓ 
ปี ท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการ 
(น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์และ
น้ าหนักค่อนข้าง
น้อย) ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 

ด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ๐-๓ ปี ท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการ
(น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
และน้ าหนักค่อนข้าง
น้อย) 
เรื่อง กิน เล่น กอด 
เล่า  

๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ เด็กๆอายุ 
๐-๓ ปี ใน
ต าบลลุโบะ
บายะ หมู่ที่ 
๑-๕ 

เด็ก ๐-๓ ปี ท่ีมี
ภาวะทุพ
โภชนาการ 
(น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์และน้ าหนัก
ค่อนข้างน้อย) 
ได้รับการแก้ไข
ปัญหาภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 



๑๗๓ 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๕. โครงการเด็ก ๐-

๕ ปี ต าบลลุโบะ
บายะสุขภาพดี
ได้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์อาย ุ
 

- เพื่อให้ผู้ปกครอง
และผูดู้แลเด็กมคีวามรู้
ในเรื่องโรคที่ปูองกันได้
ด้วยวัคซีน 
-เพื่อเพ่ิมทัศนคติที่ดีใน
งานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
-เพื่อปูองกันโรคที่
ปูองกันได้ด้วยวัคซีน 
-เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา

เด็กอายุ ๐-๕ ปี 
จ านวน ๑๕๐ 
คน 

- - ๑๗,๒๒๐ - - เด็กๆอายุ 
๐-๕ ปี 
ได้รับวตัซี
นครอบ
คลุมร้อย
ละ ๙๕ 

เด็กๆอายุ ๐-๕ ปี 
ได้รับวัคซีนเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 



๑๗๔ 

 
ในชุมชน 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๖ โครงการเด็ก

แรกเกิด-๕ ปี 
ต าบลลุโบะบา
ยะสุขภาพดี
โภชนาการ
สมวัย มสีุขทุก
ครัวเรือน 
 

- เพื่อใหเ้ด็กมี
ภาวะโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 
- เพื่อให้เด็ก
ได้รับการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย 
- เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการแกไ้ข
ภาวะทุพ
โภชนาการใน

ผู้ปกครอง,เด็กอายุ
และน้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ ์

- - ๑๑,๑๒๐ - - เด็กอายุ
น้ าหนัก
น้อยกว่า
เกณฑ์ มี
ภาวะทุพ
โภชนาการ
ไม่เกินร้อย
ละ ๗ 

เด็กแรกเกดิ-๕ ปี 
มีภาวะโภชนาการ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 



๑๗๕ 

 
ชุมชน 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๗. โครงการ

โรคมะเร็งภยั
เงียบส าหรับคุณ
สุภาพสตร ี
 

- เพื่อให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
-เพื่อให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
และพฤติกรรมปูองกัน
ตนเองจากโรคได ้
-เพื่อให้สตรี
กลุ่มเปูาหมายมีทักษะ

สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
อายุ ๓๐-๖๐ ปี 
จ านวน ๒๐๐ 
คน 

- - ๒๒,๒๒๐ - - ร้อยละ ๑๐๐
สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็ง
ปากมดลูก 
 

สตรีกลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็ง
เต้านมและมะเร็ง
ปากมดลูกมากขึ้น 

ส านักปลดั 



๑๗๖ 

 
ในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองได ้
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๘. โครงการ

ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมลด 
หลาน มัน เคม็ 
ในผู้ปุวยโรค
เรื้อรังต าบลลุ
โบะบายะ 
 

- เพื่อผู้ปุวยเรื้องรังมี
ความรู้ในเรื่องโรคไม่
ติดต่อ 
-เพื่อลดอาการแทรก
ซ้อนในกลุ่มผู้ปุวย
เรื้องรัง 
-เพื่อให้ผู้ปุวยเรื้องรัง
ได้รับการตรวจอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและปุวย 
จ านวน ๒๐๐ คน 

- - ๒๒,๒๒๐ - - ร้อยละ ๙๕
ของ
ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการ
เจาะเลือด
ค้นหาโรค
ความดัน
โลหิตสูงและ
เบาหวาน 

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการเจาะ
เลือดค้นหาโรค
ความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน
มากขึ้น 

ส านักปลดั 



๑๗๗ 

 
 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๖๙. โครงการ

ผู้สูงอายุต าบลลุ
โบะบายะ 
สุขภาพดี ชีวีมี
สุข 
 

- เพื่อส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
-เพื่อเพ่ิม
สัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้สูงอาย ุ
-เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอาย ุ
-เพื่อให้ชุมชนให้
ความส าคญักับการ

-ผู้สูงอายุตดิสังคม
จ านวน ๑๖๕ คน 
-ผู้ดูแลผู้สูงอายตุิด
บ้าน และตดิเตยีง 
จ านวนจ านวน 
๓๕ คน รวม 
๒๐๐ คน 

- - ๒๒,๔๒๐ - - - ผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
- ผู้สูงอายุติด
บ้านและตดิ
เตียงได้รับ
การเยี่ยม

ผู้สูงอายไุด้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 



๑๗๘ 

 
ดูแลผูสู้งอาย ุ
 

บ้าน ๑๐๐ 
% 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๐. โครงการปูองกัน

และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก
ต าบลลุโบะบา
ยะ 
 

- เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนัก
ในมาตรการปูองกัน
ควบคุมโรคที่เป็น
ปัญหาในชุมชน 
- เพื่อลดโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

-ประชาชน  ๑๕๐ 
คน 

- - ๑๗,๔๒๐ - - โรค
ไข้เลือดออก
ลดลงไม่กิน 
๕๐/
ประชากร 
 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และสร้าง
ความตระหนักใน
มาตรการปูองกัน
ควบคุมโรคที่เป็น
ปัญหาต าบล 

ส านักปลดั 



๑๗๙ 

 
-เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาไขเ้ลือดออก
ในต าบล 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๑. โครงการเด็ก

ต าบลลุโบะบา
ยะ ว่ายน้ าเป็น 
เล่นน้ าได้
ปลอดภัย 
 

- เพื่อพัฒนารูปแบบ
การด าเนินปูองกันเด็ก
เสียชีวิตจากการจมน้ า
ในพื้นที่ 
- เพื่อให้เด็กสามารถ
ว่ายน้ าได ้
 

นักเรียนช้ัน
ประถมปีท่ี ๖ 
ของโรงเรียนใน
ต าบลลุโบะบา
ยะจ านวน ๕๐ 
คน 

- - ๒๕,๗๒๐ - - ร้อยละ ๕๐ 
ของนักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
สามารถว่าย
น้ าได ้
 

นักเรียน
กลุ่มเปูาหมาย
สามารถว่ายน้ า
ได ้
 

ส านักปลดั 

๗๒. โครงการอบรม - เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ - - ๑๒,๒๒๐ - - ร้อยละ ๘๐ ผู้ดูแลผู้พิการมี ส านักปลดั 



๑๘๐ 

 
ฟื้นฟูความรู้
ผู้ดูแลผู้พิการ
และทุพพลภาพ
ในต าบลลโุบะ
บายะ 

มีความรู้ในการดูแลผู้
พิการ 
- เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการ
ดูแลผู้พิการได้ถูกต้อง 
- เพื่อใหชุ้มชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้พิการ 

จ านวน ๑๐๐ 
คน 

ของผู้ดูแลผู้
พิการมี
ความรู้ในการ
ดูแลผู้พิการ 

ความรู้ในการ
ดูแลผู้พิการ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๓ โครงการแกไ้ข

ภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ์ใน
ต าบลลุโบะบา
ยะ 
 

- เพื่อให้หญิงตั้งครรภม์ี
ความรู้ที่ถูกต้องในการ
ปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ ์
- เพื่อลดภาวะซีดในหญิง
ตั้งครรภ ์
- เพื่อให้ทารกแรกเกิดมี

หญิง
ตั้งครรภ์ 
จ านวน 
๕๐ คน 

- - ๗,๒๒๐ - - -เพื่อลดภาวะโลหิต
จางในหญิง
ตั้งครรภ์เหลือไม่
เกินร้อยละ ๑๐ 
-เพื่อให้ลูกดูดนม
แม่อย่างเดียวจน

หญิงตั้งครรภ์
มีภาวะโรค
โลหิตจาง
ลดลง และเด็ก
แรกเกิดมี
น้ าหนักต่ ากว่า 

ส านักปลดั 



๑๘๑ 

 
น้ าหนักมากกว่า ๒,๕๐๐ 
กรัม 
- เพื่อให้ลูกดูดนมแม่อย่าง
เดียวจนรบอายุ ๖ เดือน 
- เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชุมชน 
 

ครบอายุ ๖ เดือน
ร้อยละ ๘๐  
-เด็กแรกเกดิมี
น้ าหนักน้อยกว่า 
๒,๕๐๐ กรัมน้อย
กว่าร้อยละ ๗ 
 

๒,๕๐๐ กรัม 
ลดลง  
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๔. โครงการร้านช า

ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพผู้บริโภค
ต าบลลุโบะบายะ 
 

- เพื่อให้
ผู้ประกอบการ
ร้านช ามีความรู้
และปฏิบตัิในเรื่อง
คุ้มครองผู้บริโภค 
- เพื่อให้ชุมชนมี

ผู้ประกอบการ
ร้านช าจ านวน ๔๐ 
คน 

- - ๖,๒๒๐ - - -ร้อยละ ๑๐๐ 
ของ
ผู้ประกอบการ
ร้านช ามีความรู้
ในเรื่องการ
คุ้มครอง

ผู้ประกอบการ
ร้านช ามีความรู้
ในเรื่องการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
น าไปปฏิบตัิได้

ส านักปลดั 



๑๘๒ 

 
ส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

ผู้บริโภคและ
น าไปปฏิบตัิได้
ถูกต้อง  
-ร้านช าไดร้ับ
การตรวจจาก
เจ้าหน้าท่ีเดือน
ละ ๑ ครั้ง 
 

ถูกต้อง เพิ่มขึ้น 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๕. โครงการเฝูา

ระวังเพื่อเร่งรดั
ค้นหาวัณโรค 
ต าบลลุโบะบา

- เพื่อเร่งรัดค้นหาวณั
โรควัณโรคทุกประเภท 
- เพื่อลดการ
แพร่กระจายเช้ือวัณโรค

ผู้ปุวยเบาหวาน ผู้
สัมผสัโรคและ
ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรค
ปอด COPD 

- - ๑๗,๒๒๐ - - -จ านวนผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมาร้อยละ 

ผู้ปุวยวัณโรค
รายใหม่
ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 

ส านักปลดั 



๑๘๓ 

 
ยะ 
 

ในต าบลลโุบะบายะ 
 

ต าบลลุโบะบายะ 
จ านวน ๑๒๐ คน 

๕๐  
 

๗๖. โครงการชุมชน
ต้นแบบปลอด
บุหรี่บ้านลโุบะ
บายะ 

- เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่ม
วัยท างานและกลุม่เสี่ยง 
ลด ละ เลิกบุหรี ่
-เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ 
๑ ต าบล ๑ ชุมชน 
 

ประชาชนต้นแบบ 
จ านวน ๓๐ คน 

- - ๑๐,๓๙๕ - - ประชาชน
ต้นแบบสามารถ
ลดบุหรี่ร้อยละ 
๑๐ 

ประชาชน
ต้นแบบ
สามารถลด
บุหรี่ได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่  ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๗๗. โครงกาตรวจ

สุขภาพประจ าปี
ในผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิต
สงูและเบาหวาน

- เพื่อให้ผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปลีะ ๑ ครั้ง 
-เพื่อลดความรุนแรงใน

ผู้ปุวยโรค
ความดัน
โลหิตสูง
และ
เบาหวาน

- - ๒๒,๐๒๐ - - -ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
ผู้ปุวยโรค
ความดัน
โลหิตสูงและ

จ านวนผู้ปุวยโรค
ความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน
ลดลง 

ส านักปลดั 



๑๘๔ 

 
ในต าบลลโุบะ
บายะ 
 

ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน 
-เพื่อปูองกันโรคแทรกซ้อน
ในผู้ปุวยโรคความดันโลหติ
สูงและเบาหวาน 
-เพื่อสร้างกระแสการตรวจ
สุขภาพในผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน 
 

ต าบลลุโบะ
บายะ 
จ านวน 
๒๐๐ คน 

เบาหวาน
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ า  
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๑๘๕ 

 
๗๘. 
 
 
 
 

โครงการเพื่อ
ชีวิตสดใสวัย
สงูอายุ 
 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงข้ึน 
 
 

ด าเนินการตรวจ
สุขภาพผูสู้งอายุและ
ให้ค าแนะน าในการ
รักษาสุขภาพ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผูสู้งอายุ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๗๙. โครงการ
สงเคราะห์ผู้ปุวย
ยากไร ้

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ยากไร้และด้อย
โอกาสทางสังคม 

ด าเนินการจัดให้มรีถ
รับ-ส่งผู้ปุวยท่ียากไร้
หรือด้อยโอกาสทาง
สังคมเดินทางไป
โรงพยาบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ปุวย
ยากไรม้ีความ
สะดวกในการ
เดินทางไป
โรงพยาบาล 

ผู้ปุวยยากไร้มี
ความสะดวกใน
การเดินทางไป
โรงพยาบาล 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แบบ ผ.๐๒ 



๑๘๖ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๐. โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อด าเนิน
โครงการ
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

ด าเนินโครงการ
เสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

- ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ๙.๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตเพิม่
มากขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตเพิม่
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๔ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

แบบ ผ.๐๒ 



๑๘๗ 

 
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

๘๑. โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร
และอาชีพอ่ืนๆ 
ให้แก่ เยาวชน,
ประชาชน,กลุ่มสตร ี
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพการเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆหรือจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ์ การฝึก
หรือสนับสนุนอุปกรณ์
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละหรือ
จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น  
๒.จ านวนครัวเรือนท่ี
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

๑.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องเกษตรและ
อาชีพอ่ืนๆมากข้ึน 
๒.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๘๒. โครงการส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อน้อมน า
แนวทางตาม
พระราชด าร ิ

ด าเนินการส่งเสริม
อาชีพอาชีพให้กับ
ประชาชนในต าบลลุ
โบะบายะ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๘๘ 

 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.ที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒.๔ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๘๓. โครงการเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น, แผน
ด าเนินงานแผน
ชุมชน 

เพื่อจัดท าเวที
ประชาคมท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทาง
พัฒนาต าบลตามความ
ต้องการของประชาชน 

อบต.ลุโบะบายะ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาต าบล 

ส านักปลดั 

๘๔. โครงการ อบต.
เคลื่อนที่เพ่ือ
บริการประชาชน 

เพื่อใหบ้ริการกับ
ประชาชนนอกสถานท่ี
และเพื่อพัฒนางาน
ของ อบต. 

ประชาชนในเขต 
อบต.ลุโบะบายะ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๘๙ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๕. โครงการ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ,เจ้าหน้าท่ี
และประชาชนใน
ต าบลลุโบะบายะ 

ด าเนินการโครงการ
ปรองดองสมานฉันท์ 

๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชน,เจ้าหน้าท่ี
,และหน่วยงานราชการใน
เขตต าบลลโุบะบายะมีความ
ปรองดองกันเพ่ิมขึ้น 

ประชาชน,เจ้าหน้าที่
,และหน่วยงาน
ราชการในเขตต าบลลุ
โบะบายะมีความ
ปรองดองกันเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 

๘๖. โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี
และ
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว 

ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละกลุ่มสตรีในเขตต าบล
ลุโบะบายะมคีุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กลุ่มสตรีในเขตต าบลลุ
บายะมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

  
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๐ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓๑ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๗. โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
กับประชาชนใน
ต าบลลุโบะบายะ 

ด าเนินการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนใน
เขตต าบลลโุบะบา
ยะมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและมีความ
รักประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
ต าบลลุโบะบายะมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและมีความ
รักประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 



๑๙๑ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๘. โครงการ
จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้
พัฒนาการของ
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีขึ้น 

ด าเนินการจัดซื้อสื่อ
การเรยีนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวสัดุ/
ครุภณัฑ์เพื่อพัฒนาการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ/
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘๙. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับประชาชน 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับประชาชน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่ด ี

ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น 

กองศึกษา 

๙๐. โครงการจดัส่ง
นักก ีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
 

เพื่อสร้างความ
สามัคค ี

ด าเนินการจัดส่ง
นักก ีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นๆ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
แข่งขนั 

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เพื่อสร้างความ
สามัคคีกัน 

กองศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



๑๙๓ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๑. โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

-เพื่อปลูกฝังในเรื่อง
ของรักการอ่าน รัก
การศึกษาเล่าเรยีน 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้ชีวิต
ของเยาวชนวัยใส 

ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน 

๔๙,๗๕๐ ๔๙,๗๕๐ ๔๙,๗๕๐ ๔๙,๗๕๐ ๔๙,๗๕๐ ร้อยละของ
เยาวชนในต าบลลุ
โบะบายะรักการ
อ่าน และใฝุศึกษา
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในต าบล
ลุโบะบายะรัก
การอ่าน และใฝุ
ศึกษาเพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

๙๒. โครงการอบรม
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้ดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริม ผดด. 
ให้มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพผู้ดูแล
เด็กและทัศนศึกษา 
 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผดด. 
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ของ ผดด. ที่เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 



๑๙๔ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๖.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๓. โครงการกีฬา
สานสมัพันธ์
นักเรียน
ประถมศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาด้านกีฬา
ให้กับนักเรียน
ประถมศึกษา 

ด าเนินการจัดกีฬา
สานสมัพันธ์
นักเรียน
ประถมศึกษา 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผดด. ท่ี
เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ของ ผดด. ที่เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

๙๔. โครงการมอบ
อุปกรณ์กีฬา
หรืออ่ืนๆเพื่อ
ส่งเสริมการกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป
เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์/ครุภณัฑ์
เกี่ยวกับการกีฬา
เพื่อมอบให้แก่
ประชาชน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนอุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น 

มีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหารออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๕ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๕. โครงการอบรม
และทัศนศึกษา
ผู้น าศาสนา 
 

เพื่อให้ผู้น าศาสนามี
ความรู่ถึงบทบาทใน
การพัฒนาชุมชน 

ด าเนินการอบรมและ
ทัศนศึกษาผู้น าศาสนา 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้น า
ศาสนาเข้ารับการ
อบรมมีความรู้ถึง
บทบาทในการ
พัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น 

ผู้น าศาสนาเข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ถึงบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

๙๖. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น า
ชุมชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนมี
ความรู้และมีความ
สมานฉันท์ระหว่าง
ผู้น าชุมชน 

ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้
และจัดกจิกรรมเพื่อ
เพิ่มความสมานฉันท์
ระหว่างผู้น าชุมชน 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละผู้น าชุมชนมี
ความรู้และมีความ
สมานฉันท์ระหว่าง
ผู้น าชุมชนเพิ่มขึ้น 

ผู้น าชุมชนมี
ความรู้และมีความ
สมานฉันท์ระหว่าง
ผู้น าชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 



๑๙๖ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙๗. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
(น้ าตกปาโจ,
บาบี,ปาโจบ
ลาฆอ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของ
น้ าตกในเขตต าบล
ลุโบะบายะ 

ด าเนินการอบรม
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวของต าบล
ลุโบะบายะ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผูเ้ข้า
รับการอบรมมี
ความห่วงแหนขแง
แหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความ
ห่วงแหนขแง
แหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
              

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๗ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๙๘. โครงการขยาย
ผลโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

เพื่อต่อยอดโครงการ
พระราชด าริให้ขยาย
ผลตอบนสองมาก
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินการโครงการ
ขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

๙๙. โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพือ่สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการปลูกต้นไม้
และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๘ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๐. โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

เพื่อสืบทอด
ประเพณีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ด าเนินการสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

กองศึกษา 

๑๐๑. โครงการเมา
ลิดสมัพันธ์ 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

ด าเนินการจัดงาน
เมาลดิีนนบีซึ่งเป็น
วันคล้ายวัน
ประสตูิของท่าน
ศาสดา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้สบืทอดเกี่ยวกับ
ประเพณีและ
ร าลึกถึงศาสดา
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แบบ ผ.๐๒ 



๑๙๙ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๒. โครงการ
รอมฎอน
สัมพันธ์ 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีตาม
หลักศาสนา
อิสลาม 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อมอบให้แก่มัสยดิ
ในต าบลลโุบะบายะ 
ทั้ง ๙ มัสยิด 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้สบืทอดเกี่ยวกับ
ประเพณีและ
ร าลึกถึงศาสดา
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

๑๐๓. โครงการ
อบรม
จริยธรรม 
เยาวชน เติม
เต็มความดี
เพื่อเป็นคน
เก่ง 

เพื่อให้เยาวชน
ในต าบลลโุบะ
บายะมีคณุธรรม 
จริยธรรม น า
ความรู้มาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

ด าเนินการอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชน
ในต าบลลโุบะบายะ 

๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 

 



๒๐๐ 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปปท. ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๔. โครงการ
มหกรรม
วิชาการด้าน
ศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
สืบทอดจารตี 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ตามหลักศาสนา
อิสลาม 

ด าเนินการจัด
งานการประกวด
อานาเซด และ
การแข่งขัน 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้สบืทอดจารตี
ประเพณ ี

กองศึกษา 

๑๐๕. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
มัสยดิ(หมู่ที่ ๑,๕ 
ต าบลลุโบบายะ 

เพื่อให้ความ
สะดวกประชาชน
ที่มาประกอบ
ศาสนากิจ ณ 
มัสยดิในต าบลลุ
โบะบายะ 

ด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
มัสยดิ(หมู่ที่ ๑,๕ 
ต าบลลุโบบายะ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้
เข้าประกอบ
ศาสนกิจเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าประกอบ
ศาสนกิจเพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๑ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑๐๖. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
(ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ ๑,๒,๔ 
ต าบลลุโบบายะ 

เพื่อให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมสีถานท่ี
เรียนสะอาดและ
ปลอดภัย 

ด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
(ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหมู่
ที่ ๑,๒,๔ ต าบลลุ
โบบายะ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีเรียนทีส่ะอาด
และปลอดภัย 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานท่ีเรียนที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองโยธา 

๑๐๗. โครงการอบรม
จริยธรรมเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม น า
ความรู้มาใช้มน
การด าเนินชีวิต 

ด าเนินการอบรม
จริยธรรมเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษา 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการอบรมได
รับการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมที่ดีเพิม่ขึ้น 

นักเรียนเข้าร่วม
โครงการอบรม
ไดรับการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมที่ดี
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๒ 

 
           รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐๘. โครงการการ
ประเมินและแกไ้ข
ปัญหาภาวะ
โภชนาการในเด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 

เพื่อประเมินและ
เฝูาระวังภาวะ
โภชนาการใน
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๑๐ คน 

๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ร้อยละนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

กองศึกษา 

๑๐๙. โครงการการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรู้ใน
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็ก ๐-๖ 
ปี ได้รับการปะ
เมินและกระตุ้น
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๑๐ คน 

๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ๒๖,๖๕๐ ร้อยละเด็ก ๐-๖ ปีมี
พัฒนาการที่สมวัย
ทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม 

เด็ก ๐-๖ ปีมี
พัฒนาการที่สมวัย
ทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปญัญา 
อารมณ์ จติใจ 
และสังคม 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๓ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๐. โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๓ ศูนย ์

เพื่อให้เด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับความรู้
เพิ่มทักษะ
เพิ่มเตมิ 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๑๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ทักษะเพิ่มขึ้น 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความรู้ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

กองศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๔ 

 
 
 

 
 
 

         รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๑. โครงการการ
ประเมินและแกไ้ข
ปัญหาภาวะ
โภชนาการในเด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 

เพื่อประเมินและ
เฝูาระวังภาวะ
โภชนาการใน
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๑๐ คน 

๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ๓๐,๖๖๐ ร้อยละนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

กองศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๕ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๖ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๒. 
 
 
 
 

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้
พิการ 
 
 

ด าเนินการมอบ
เงินเป็นเงิน
สงเคราะห์ผู้พิการ 

๑,๑๖๑,๖๐๐ ๑,๑๖๑,๖๐๐ ๑,๑๖๑,๖๐๐ ๑,๑๖๑,๖๐๐ ๑,๑๖๑,๖๐๐ ร้อยละของผู้พิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 



๒๐๖ 

 
๑๑๓. โครงการ

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อมอบเบี้ยยัง
ชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลลุโบะบา
ยะ 

ด าเนินการมอบ
เบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลลุโบะบายะ 

๔,๐๖๑,๖๐๐ ๔,๐๖๑,๖๐๐ ๔,๐๖๑,๖๐๐ ๔,๐๖๑,๖๐๐ ๔,๐๖๑,๖๐๐ ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๔. โครงการBig 
cleaning day 
 

เพื่อให้สถานท่ีราชการ
มีความสะอาดตาม
วัตถุประสงค์ ( ๕ ส) 
 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม ๕ ส  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สถานท่ี
ราชการ 
 

สถานท่ีราชการมี
ความสะอาด 
เรียบร้อยเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 



๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๕. โครงการ
รณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 
 

เพื่อให้ประขาชนมี
ความรู้และตระหนัก
ถึงปัญหาภาวะโลก
ร้อนและมีส่วนร่วม
ในการบรรเทาภาวะ

ด าเนินการจัด
กิจกรรม ให้ความรู้
และรณรงคภ์าวะ
โลกร้อน  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สถานท่ี
ราชการ 
 

สถานท่ีราชการ
มีความสะอาด 
เรียบร้อยเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 



๒๐๘ 

 
โลกร้อน  

๑๑๖. โครงการรักษ์
น้ า  รักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน 
 

เพื่อให้ประขาชนมี
ความรู้และ
ประโยชน์ ของการ
รักษ์น้ า รักษ์ปุา 
รักษาแผ่นดิน  

ด าเนินการจัด
กิจกรรม รักษ์น้ า  
รักษ์ปุา รักษา
แผ่นดิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สถานท่ี
ราชการ 
 

สถานท่ีราชการ
มีความสะอาด 
เรียบร้อยเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๗. โครงการฝึกอบรม
หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้
ชีพกู้ภัย 

เพื่อความพร้อม
ในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณ

ด าเนินการฝึกอบรม
ฝึกอบรมหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของอป
พร.ไดร้ับการ
ฝึกทบทวน 

อปพร.ไดร้ับการ
ทบทวน ให้มีความ
พร้อมอยู่เสมอ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๐๙ 

 
 ภัย 

 
(OTOS)  

๑๑๘. โครงการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและทัศนศึกษา 

เพื่อความพร้อม
ในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

ด าเนินการฝึก
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนและทัศนศึกษา 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ
อปพร.ไดร้ับ
การฝึก
ทบทวน 
 

อปพร.ไดร้ับการ
ทบทวน ให้มีความ
พร้อมอยู่เสมอ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๙. โครงการ เพื่อความพร้อมใน ด าเนินการซักซ้อม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละของ อปพร.ไดร้ับการ ส านักปลดั 



๒๑๐ 

 
ซักซ้อมแผน
เหตุฉุกเฉิน 
 

การปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย 
 

แผนเหตุฉุกเฉิน อปพร.ไดร้ับการ
ฝึกทบทวน 
 

ทบทวน ให้มี
ความพร้อมอยู่
เสมอ 

๑๒๐. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
แต่งกาย(ชุดกู้
ชีพกู้ภัย) 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ขององค์กร 

ด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องแต่งกาย(ชุด
กู้ชีพกู้ภัย) 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ร้อยละของ   
อปพร.มีชุดกู้ชีพ
กู้ภัย) 

อปพร.มีชุดกู้ชีพ
กู้ภัย) 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

 
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๑. โครงการ เพื่อให้ต าบลลุ ด าเนินการปรับปรุงภูมิ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๑ 

 
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
 

โบบายะน่าอยู ่
 

ทัศน์โดยการตัดแต่งกิ่งไม ้
ปลูกต้นไม ้
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

โครงการมคีวาม
รักและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๒ 

 
๑๒๒. โครงการ

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) 
 

เพื่อใหช้าว
ต าบลลุโบบา
ยะได้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และนุนักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติในต าบล 
 

ด าเนินการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
รักและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



๒๑๓ 

 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

๑๒๓. โครงการจดั
นิทรรศการหรือ
จัดงานในวัน
ส าคัญหรือการ
รับรองพิธีกรรม 

เพื่อให้ความรู้และ
ให้ความส าคญั
ต่างๆ 

ด าเนินการการจัด
นิทรรศการหรือการ
รับรองหรือการจัด
งานวันส าคัญและ
พิธีกรรมต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้จากการ
จัดงานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 



๒๑๔ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๔. โครงการส่ง 
เสรมิสนับสนุน
เพิ่มความรู้
ความสามารถ
ให้แก่บุคลากร
ในองค์กร 

เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. และ
เจ้าหน้าท่ี 

ด าเนินการส่งเสริม
การอบรม 
การศึกษาของ
บุคลากรเพื่อให้มี
ความรู้และ
ประสบการณ์แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อบต. และ
เจ้าหน้าท่ี 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น น า
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดจ้าก
การอบรมปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

               รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๕ 

 
๑๒๕
. 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ให้กับบุคลากรและ
ประชาชนในเขต
ต าบลลุโบะบายะ 

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายแกผู่้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ อบต.
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

ด าเนินการอบรมและ
ส่งเสริมการให้ความรู้
ด้านกฎหมายให้กับ
บุคลากรและ
ประชาชนในเขตต าบล
ลุโบะบายะ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพิม่ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการ น า
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๒๖
. 

โครงการให้ความรู้ 
ประชาสมัพันธ์การ
ต่อต้านการทุจริต 
ของ อปท, ของ
สถานศึกษา 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 

-เพื่อให้นักเรียนมสี่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจรติ 

ด าเนินการอบรม
โครงการให้ความรู้ 
ประชาสมัพันธ์การ
ต่อต้านการทุจริต ของ 
อปท, ของสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจรติ 
ของ อปท, ของ
สถานศึกษา เพิ่มขึ้น 

เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ประชาสัมพันธ์
การต่อต้านการทุจรติ 
ของ อปท, ของ
สถานศึกษา  

ส านักปลดั 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๖ 

 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๗. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ 
พนักงานฯ 
ประชาชน 
เยาวชน ฯลฯ 

เพื่อสร้าง
จิตส านึก และ
ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติราชการ
ให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้าง และ
ประชาชน 
เยาวชน ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าอบรม มีจิตส านึก 
และ
ตระหนักถึง
การปฏิบัติ
ราชการให้
เกิด
ประโยชน์
แก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๗ 

 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงา
น

รับผิดช
อบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๘. โครงการ
อบรมให้
ความรู้ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่
ประชาชนควร
ทราบ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และประชาชน
ในต าบลลโุบะบายะ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารเพิม่ขึ้น 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 



๒๑๘ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๙. โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
,สมาชิก อปท. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าอบรม มีจิตส านึก และ
ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนใน
ท้องถิน่ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๑๙ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๐. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
เพ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.              
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างและผู้
นาชุมชน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
อบต.              
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างและ
ผู้นาชุมชน 

ด าเนินการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.              
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง ลูกจ้างและผู้
นาชุมชน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าร่วมมีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้
จากการอบรมปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๑. โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและหรือ
เลือกตั้งซ่อม 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ในต าบลเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและ
ส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและหรือ
เลือกตั้งซ่อม 

๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ร้อยละจ านวน
ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพิ่มขึ้น 

มีจ านวน
ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๓๒. โครงการจดังาน
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อให้เห็น
ความส าคญัของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ส่งเสรมิและ
เสรมิสร้างความ
สามัคคีกัน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๒๑ 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๓. โครงการ
เทิดทูนและ
ปกปูอง
สถาบัน 

เพื่อเป็นการปกปูอง
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ให้มี
ความมั่นคงในการ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และความรักความ
สามัคคีของคนใน
ชาติ 

รณรงค์รวมพลัง
เพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่
ประชาชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ประชาชนเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
ปกปูองสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
และปกปูอง
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

 
 
 
 

 



๒๒๒ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๔. โครงการ
ซ่อมแซม
เครื่องมือ
เครื่องใช้หอ
กระจายข่าว 

เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการให้
บริหารประชาชนได้
อย่างสม่ าเสมอ 

ด าเนินการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้
เครื่องใช้หอ
กระจายข่าว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

๑๓๕. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน
และการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. 

ด าเนินการ
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม 
เพียงพอ 

กองคลัง 

 
 
 
 



๒๒๓ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๖. โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
องค์กรให้สามารถ
ตอบสนองการ
บริการได้อย่าง
รวดเร็ว 

ด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ขององค์กรให้มี
ความทันสมัยเพื่อ
บริการประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความก้าวหน้า
ในการด าเนิน
โครงการ 

เพื่อเป็นการ
ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
และเป็นการ
ส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของ 
อบต.ลุโบะบายะ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



๒๒๔ 

 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๗. โครงการ
ปรับปรุงเว็บ
ไซด ์

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ 
อบต. ให้สามารถ
ตอบสนองการ
บริหารงานอย่าง
รวดเร็ว 

ด าเนินการ
ด าเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซด ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความก้าวหน้าในการ
ด าเนินโครงการ 

เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและ
เป็นการส่งเสรมิความ
เจริญก้าวหน้าของ 
อบต.ลุโบะบายะ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๘. โครงการ
ส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อรับทราบผล
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. และ
น ามาปรับปรุง
แก้ไข การ
ปฏิบัติงาน 

๑ โครงการโดย
หน่วยงาน
ภายนอก 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ทราบข้อมูล และน า
ข้อมูลมรปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบตัิงาน 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



๒๒๖ 

 
 
 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๙
. 

โครงการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบ 
 
 

ด าเนินการจัดท า
ปูาย
ประชาสมัพันธ์
หรือสื่อสารต่างๆ
เกี่ยวกับโครงการ
ให้ประชาชนทราบ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
ในต าบลลโุบะบายะ
และประชาชนท่ัวไป
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการของ อบต. 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบลลุ
โบะบายะและ
ประชาชนท่ัวไป
ได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ของ เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๒๗ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๐. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุ
โบะบายะ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารที่มี
คุณค่าและปรมิาณ
ที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

ด าเนินการอดุหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
ที่แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองศึกษา 

๑๔๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารที่มี
คุณค่าและปรมิาณ
ที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

ด าเนินการอดุหนุน/
จัดจ้างอาหารกลางวัน
นักเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบายะ 

๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ๕๔๐,๓๓๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
ที่แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๒๘ 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๒. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนนักเรียน
ตาดีกาในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุโบะบา
ยะ 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารที่มี
คุณค่าและปรมิาณ
ที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

ด าเนินการอดุหนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนตาดีกา ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุโบะบายะ 

๖๘๙,๐๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ๖๘๙,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

กองศึกษา 

 
 

 
 
 



๒๒๙ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นบานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒรธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๓. โครงการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ 
ธันวามหาราช 

เพื่อเทิดทูนเทิดทูน
พระเกียรติของ
พระบาทสมเด็จ
รพเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ 

ด าเนินการอดุหนุนใน
ให้ท่ีท าการอ าเภอยีงอ
เพื่อจัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพะรเกียรติ 
๕ ธันวามหาราช
และเป็นการสืบ
สานวันส าคญัของ
ชาติ 

 
ส านักปลดั 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๓๐ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๗  ด้านงานการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๔. โครงการและเพิม่
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการอดุหนุน
อบต.ละหาร เพื่อ
ด าเนินการบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้การ
ปฏิบัติงาน 

มีเครื่องเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 



๒๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๕. โครงการประชุม
คณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๓ 
ศูนย์ 

เพื่อให้
คณะกรรมการได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น พิจารณา
ในการบริหาร
จัดการ 

ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๓ ศูนย ์

- - - - - ร้อยละของ
คณะกรรมการได้ร่วม
แสดงความคดิเห็น 
พิจารณาในการ
บริหารจดัการ 

คณะกรรมการได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาใน
การบริหารจัดการ 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๓๒ 

 
๑๔๖. โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
การศึกษา 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
๑๑๐ คน 

- - - - - ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

กองศึกษา 

 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๗. โครงการนิเทศ
และ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน 

เพื่อนิเทศงานและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๓ 
ศูนย์ 

- - - - - ร้อยละของเด็กไดร้ับการ
พัฒนาตามแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กได้รับการ
พัฒนาตาม
แผนการจดั
ประสบการณ์ที่ได้
มาตรฐาน 

กองศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



๒๓๓ 

 
๑๔๘. โครงการ

ประชุม
ผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม ่
 
 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้ปกครองนักเรยีน 
 
 
 
 
 

- - - - - ร้อยละของผู้ปกครองมี
ความเข้าใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
กองศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๙. โครงการ
วันส าคัญ 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆที่จัด

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๑๐ คน 

- - - - - ร้อยละของเด็ก
สามารถปฏิบัตติาม
กิจกรรมวันส าคัญ

เด็กสามารถ
ปฏิบัติตาม
กิจกรรมวัน

กองศึกษา 



๒๓๔ 

 
ขึ้น ต่างๆ ส าคัญต่างๆ 

๑๕๐. โครงการ
รณรงค์
ปูองกัน
เด็กจมน้ า 

เพื่อให้เด็กเข้าใจ
และรูจ้ักการดูแล
ตนเองและผู้อื่น
เมื่ออยู่ใกล้แหล่ง
น้ า 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๑๐๐ คน 

- - - - - เด็กมีความเข้าใจใน
การปฏิบัตตินเองเมื่อ
อยู่ใกล้แหล่งน้ า 

เด็กสามารถ
เข้าใจปฏิบัติ
ตนเองเมื่ออยู่
ใกล้แหล่งน้ า 

กองศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๒. โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล

เพื่อให้
ประชาชน 
ต าบลลุโบะบา

ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการใช้
น้ าสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนมีน้ า
มีน้ าใช้ตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 



๒๓๕ 

 
ขนาดใหญ่ ภายใน
ต าบลลุโบะบายะ 

ยะมีน้ าประปา
ใช้ตลอดทั้งปี 

ขนาดใหญ่ ภายใน
ต าบลลุโบะบายะ 

เพิ่มมากข้ึน 

๑๕๓. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๓ ต าบล
ลุโบะบายะ 

เพื่อให้
ประชาชนต าบล
ลุโบะบายะ
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก 

ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 
๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๔. โครงการเสรมิผิว
จราจรแอสฟัลท์
ตกิคอนกรีต กู
แบบาเดาะ – 
เจ๊ะมะเล็ง 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้

ด าเนนิจราจรเสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายกูแบ
บาเดาะ- เจ๊ะมะเล็ง หมู่ที่ 
๔ ต าบลลุโบะบายะ กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๑๐ 

๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 



๒๓๖ 

 
สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
 

๑๕๕ โครงการเสรมิผิว
แอสฟัลต์
คอนกรีต สาย 
บาโง-โคกกะดุง 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้
สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินจราจรเสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบา
โง-โคกกะดุง หมู่ที่ ๓ 
ต าบลลุโบะบายะ กว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๗ 
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 

- - ๒,๔๑๑,๐๐๐ ๒,๔๑๑,๐๐๐ - ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๖. โครงการลาด
ยางพาราแอส

เพื่อให้
ประชาชน

ด าเนินการลาด
ยางพาราแอสฟัลท์

- 
 

๒,๒๗๐,๔๐๐ 
 

๒,๒๗๐,๔๐๐ 
 

๒,๒๗๐,๔๐๐ 
 

๒,๒๗๐,๔๐๐ 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือน

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก

กองช่าง 
 



๒๓๗ 

 
ฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายบา
โง– ปาโจบาบ ี

ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ
สัญจรได้
สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ติกคอน 
กรีตสายบาโง– 
ปาโจบาบีหมู่ที่ ๓ 
ต าบลลุโบะบายะ 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร  

ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒/๑ 
- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๗. โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะ

ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กสายบือแนกา

- - - ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและ

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง 



๒๓๘ 

 
เหล็กสายบือแน
กาเซ็ง – ขึ้นเขา 
หมู่ที่ ๒ บ้านบือ
แนกาเซ็ง ต าบล
ลุโบะบายะ 

บายะ
สามารถ
สัญจรได้
อย่างสะดวก 

เซ็ง – ขึ้นเขา หมู่ที่ 
๒ บ้านบือแนกาเซ็ง 
กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

รวดเร็วเพิ่มมากข้ึน ในการสัญจร
ไปมา 

 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๘. โครงการก่อ
เสรมิผิวลาด
ยางพาราเอส
ฟัลต์ติกคอน 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา
ยะสามารถ

ด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กสาย
กูแว – ลุโบะกูรอ หมู่ที่ 
๕-๒ ต าบลลโุบะบายะ 

๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ๒,๑๓๖,๒๔๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี
การคมนาคม

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



๒๓๙ 

 
กรีต สายกูแว – 
ลุโบะกรูอ หมู่ที่ 
๕ ต าบลลุโบะ
บายะ 

สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๐๓๒ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๙. โครงการบุกเบิก
ถนน พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า 

เพื่อให้
ประชาชน
ต าบลลุโบะบา

ด าเนินการบุกเบิกถนน 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ม.๔  ต าบลลโุบะบายะ

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน
ประชาชนท่ีมี

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



๒๔๐ 

 
 ม.๔  ต าบลลุ
โบะบายะ 

ยะสามารถ
สัญจรได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว 
๑,๔๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ 
เมตร  

การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

สัญจรไปมา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๐. โครงการ
ก่อสร้างลาน

เพื่อให้
ประชาชน

ด าเนินการก่อสร้างลาน
กีฬาประจ าต าบลลุโบะ

- - - ๓๒๗,๕๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนมี

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒/๑ 



๒๔๑ 

 
กีฬาประจ า
ต าบลลุโบะบา
ยะ หมู่ที่ ๒ 
บ้านบือแนกา
เซ็ง 

ต าบลลุโบะบา
ยะมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

บายะ หมู่ที ่๒ บ้านบือ
แนกาเซ็ง ต าบลลุโบะบา
ยะ กว้าง ๑๙.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๒.๑๐ เมตร  

สุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์
แข็งแรงมากขึ้น 

สมบูรณ์แข็งแรง
มากขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



๒๔๒ 

 
๑๖๑. โครงการ

จัดซื้อวัสด/ุ
ครุภณัฑ์
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กและ
ครูมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ์
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ/ครุภณัฑ์
เพื่อพัฒนาการ
สอนเพิ่มมากข้ึน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุ/ครุภณัฑเ์พื่อ
พัฒนาการสอน
เพิ่มมากข้ึน 

กองศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



๒๔๓ 

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

๑๖๒. โครงการจดัซื้อ 
ครุภณัฑ์เครื่อง
พ่นหมอกควัน
(แบบไร้ควัน) 

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
องค์กร 

ด าเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
ครุภณัฑ์เครื่อง
พ่นหมอกควัน
(แบบไร้ควัน) 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนเครื่อง
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

มีเครื่องพ่น
หมอกควัน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

๑๖๓. โครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์การ
ปฐมพยาบาล/ 
เวชภัณฑ์ยา 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

ด าเนินการ
จัดซื้อครภุัณฑ์
ครุภณัฑ์การ
ปฐมพยาบาล/ 
เวชภัณฑ์ยา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเครื่อง
เครื่องมือ 

มีครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์การ
ปฐมพยาบาล/ 
เวชภัณฑ์ยา 

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน



๒๔๔ 

 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

๑๖๔. โครงการ
จัดซื้อวัสด/ุ
ครุภณัฑ์เพื่อ
พัฒนาระบบ
ผิวจราจร 

เพื่อให้
การจราจรมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

ด าเนินการจัดซื้อ
กรวยแบ่งการจราจร
และแผงเหล็กกั้น
แนว เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยและความ
สะดวกในการจราจร
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
และความสะดวก
ในการจราจรมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



๒๔๕ 

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

๑๖๕. โครงการ
จัดซื้อวัสด/ุ
ครุภณัฑ์เพื่อ
เพิม่
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ์ในการ
บริหารจดัการ
องค์กร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

แบบ ผ.๐๓ 



๒๔๖ 

 
๑๖๖. โครงการ

จัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้หน่วยงานมี
ยานพาหนะ
เพียงพอและ
เหมาะสมในการ
บริการ 

-รถยนต์ส่วนกลาง
(ส านักปลัด) 
-รถยนต์ส่วนกลาง
(กองช่าง) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

๑๖๗. โครงการ
จัดซื้อ 
ครุภณัฑ์
โทรศัพท ์

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
องค์กร 

ด าเนินการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์โทรศัพท์ 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ จ านวน
เครื่องโทรศัพท ์

มีเครื่องใช้
โทรศัพท์
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั,
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

แบบ ผ.๐๓ 



๒๔๗ 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๘. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๔ เครื่อง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง, 
กองโยธา,
กองศึกษา 

๑๖๙. โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ปริ้นเลเซอร ์

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๔ เครื่อง 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ ผ.๐๓ 



๒๔๘ 

 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๐. โครงการจดัซื้อ
เครื่องส ารองไฟ 
ขนาด ๘๐๐ vat 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๔ เครื่อง 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

๑๗๑. โครงการจดัซื้อ
เก้าอี้ท างาน
เจ้าหน้าท่ี 

เพื่อให้
หน่วยงานมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม
ปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
๑๐ ตัว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 



๒๔๙ 

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๒. โครงการ
จัดซื้อโตะ๊
ท างาน 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ๑๐ 
เครื่อง 

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

๑๗๓. โครงการ
จัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมปฏิบัติงาน 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ๔ 
ใบ 

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
กองคลัง,
กองโยธา,
กองศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 



๒๕๐ 

 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๔. โครงการ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์
(Smart Card 
Reader) 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) 
จ านวน ๑ เครื่อง 

- - ๗๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ 



๒๕๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๕. โครงการ
เครื่อง รับ-ส่ง 
ชนิดมือถือ 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
เครื่อง รับ-ส่ง มือถือ 

- - ๖๕,๐๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
 

๑๗๖. โครงการ
จัดซื้อเสา 
รับส่ง 
สัญญาณ วิทยุ
สื่อสาร 

เพื่อให้หน่วยงานมี
เครื่องมือเครื่องใช้
พร้อมปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดซื้อเสา 
รับส่ง สญัญาณ วิทยุ
สื่อสาร 

- - ๖๐,๐๐๐ - - จ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 
 

 



 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลลุโบะ
บายะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ด้านงานส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
ส านักปลดั 

การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง กองคลัง 
๓ ด้านการจดัระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลดั 

๔ ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

๕ ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 

๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 
 
 
 

๗. ด้านการบริหารการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

รวม ๗ ยุทธ์ศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๔ ส านกั/
กอง 

  

  
  
  

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม 
และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ 
เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ 
องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การ
วางแผน  (Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  
Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย 
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม  
 
 
 

ทั้งนี้...    
 
 

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  



 
 

๒๔๘ 
   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
โครงการ มาใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ    
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ         
    1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                   
  1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ 
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ ว เสร็ จกับจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่ พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน 
หน้าที่แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตาม 
และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบ.... 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    



 
 

๒๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
   
 

 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ได้จัดบริการสาธารณะเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิ จและสังคม
ท้องถิ่น ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
 

ท้องถิ่น... 

ปัจจัยน าเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การด าเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ์ 
-ความส า เร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 
เป้าหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 
 

๒๕๐ 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะ
กลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ ได้
วางแผนด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน 
ระบบระบายน้ า 
- ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค   
- จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล  
- พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  
- จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  
  

2. พัฒนางานด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ
ประชาชนท้องถิ่น  
- ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  
- ส่งเสริมการศึกษาทั่งในระบบและนอกระบบตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 
- ส่งเสริมภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
- ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
- ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

3. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย   
- พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหา
ความมั่นคง 

 
 

ด้าน.. 
 
 



 
 

๒๕๑ 
ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๔. พัฒนาการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริม ระบบเศรษฐกิจชมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  
- ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

๕. พัฒนาบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
- จัดท าระบบก าจัดขยะลิส่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

6. พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
- เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา 
- ส่งเสริมและ สนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานใน
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 

๗. พัฒนาด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

- พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร 
- พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
- พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
- ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมและสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการ
ประชาชน 
- พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานองค์กร 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 

๒.ข้อสังเกต.... 



 
 

๒๕๒ 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทาง
เท้า และท่อระบายน้ า อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ  ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม 
แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

    
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
    

คะแนน...... 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 



 
 

๒๕๓ 
 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           
5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แนวทาง......... 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 



 
 

๒๕๔ 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. แนวทาง.... 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

๒๕๕  
 
 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภู เขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า                 ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

๒๔๖ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2 .  ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่ น ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
ประเด็น......... 



 
 

๒๕๗ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3 . 9  ค ว า ม
เ ช่ื อ ม โ ย ง ขอ ง
ยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด                     ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 

5. แนวทาง... 
 
 



 
 

๒๕๘ 
 

 
 
 
 

   
    
    
 
 
 

 
6. แนวทาง... 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
 

๒๕๙ 
 
 

 
ประเด็
นการ
พิจาร
ณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นน
ที่ได้ 

1.การ
ส รุ ป
สถานก
า ร ณ์
ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การ
ประเมิ
น ผ ล
การน า
แผนพั
ฒ น า
ท้องถิ่น
ไ ป
ปฏิบั ติ
ใน เชิ ง
ป ริ ม า
ณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การ
ประเมิ
น ผ ล
การน า
แผนพั
ฒ น า
ท้องถิ่น
ไ ป
ปฏิบั ติ
ใน เชิ ง
คุณภา
พ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4 . 
แผนงา
น แ ล ะ
ยุทธศา
ส ต ร์
ก า ร

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

10  

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

พัฒนา 
 

ประเด็น... 
๒๖๐ 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา 
5 . 1  ค ว า ม
ชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ส อดคล้ อ ง กั บ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการ
มีความชัดเจน
น า ไปสู่ ก ารตั้ ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 
ป ี
5.5 เป้าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร )  มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เป รียบเชิ ง เป รียบเทียบ เช่น ด้ านเกษตร 

5  



 
 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแ
นน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการ
พัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8  โครงกา ร
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กั บ เ ป้ า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5 . 1 0  มี ก า ร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร
ราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 . 1 1  มี ก า ร
ก าหนดตัวชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่ คาดว่ า จะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลท่ีคาด
ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 
สอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 



 
 

 
7. การวัด... 
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 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 


