
ส่วนที่ ๑ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
(1)ด้านกายภาพ 

      ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้าน / ชุมชน / ตำบล (แผนที่ประกอบ) 
  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เดิมคือ สุขาภิบาลตำบลกายูบอเกาะ ซึ ่งได้จัดตั ้งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2531 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ตาม 
พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เดิมใช้ชื่อ เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ แต่เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลกายูบอ
เกาะมีหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกายูบอเกาะ โดยคาดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะจะยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล 
จึงได้มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือเปลี่ยนชื่อเทศบาลขึ้นใหม่ โดยมติประชาคมให้เปลี่ยนชื่อเทศบาลให้สอดคล้อง
กับพื้นที่เมืองเก่า ซึ่งเดิมเป็นเมืองรามันห์ ซึ ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลกายูบอเกาะเป็นเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา 
  (๑)  ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ตั้งอยู่ในตำบลกายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตอนใต้ระยะทางโดยประมาณ ๑,๑๐๙ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัด
ยะลาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางโดยประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ ๘.๒๔  ตาราง
กิโลเมตร 
   (๒)  อาณาเขต  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
        - ทิศเหนือจรดเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ อบต.กายูบอเกาะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
        - ทิศตะวันออกจรดเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๓ อบต.ตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
        - ทิศตะวันตกจรดเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๒ อบต.กายูบอเกาะ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
                        - ทิศใต้จรดเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗  อบต.บาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
   (๓)  เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีเขตการปกครอง  ดังนี้ 

      ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งอยู่ริมทางรถไฟสายใต้ ด้านเหนือตรงคอสะพานทาง
รถไฟสายใต้ข้ามคลองพงกูแมฝั่งตะวันตก 

      - จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นทางเลียบทางรถไปสายใต้   ด้านเหนือไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ ๒  ซ่ึงต้ังอยู่รมิทางรถไฟสายใต้ ฟากเหนอืตรง กม. ๑๐๕๖ 
        - จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นทางตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ ๓   
ซ่ึงต้ังอยู่ตรงแนวทางเส้นเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะ กับตำบลอาซ่องตรงจุดแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายู
บอเกาะกับตำบลอาซ่อง  เป็นคลองบูเกะสืองอ ฝั่งตะวันตก       

      - จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับตำบล    
อาซ่อง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนปากู-รามัน ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่ง
ตั้งอยู่ตรงจุดแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับตำบลอาซ่องบรรจบกับเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายู
บอเกาะกับตำบลตะโละหะลอ 
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   ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบแนวทางเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล  
กายูบอเกาะกับตำบลตะโละหะลอไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำสายบุรีผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๖  
ตอนรามัน–ตะโละหะลอ  ตรงจุดสะพานแม่น้ำสายบุรี ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดแนวเส้นแบ่งเขต
ระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับตำบลตะโละหะลอ บรรจบกับแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับตำบล
บาลอ และแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลตะโละหะลอกับตำบลบาลอ  

 ทิศใต้  จากหลักเขตที่ ๕   เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับ
ตำบลบาลอไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ผ่านทางรถไฟสายใต้ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปทางอำเภอรือ
เสาะ ฟากตะวันออกตรงจุดแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลกายูบอเกาะกับตำบลบาลอตัดกับถนนทางไปอำเภอรือ
เสาะฟากตะวันออก 
   - หลักเขตที่  ๖  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๔๐๖๖ ตอน 
โกตาบาร ู- อำเภอรามัน  ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกผ่านลำรางตือโล๊ะฆาลูโฆถึงหลักเขตที่ 
๗  ซึ่งอยู่ริมลำธารตือโล๊ะฆาลูโฆฝั่งตะวันออก 
   ทิศตะวันตก จากหลักเขตท่ี  ๗  เป็นเส้นเลียบลำธารตือโล๊ะฆาลูโฆฝั่งตะวันตกไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนโกตาบารู อำเภอรามัน และ เลียบคลองพงกูแมฝั่ง
ตะวันตกไปทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางรถไฟสายใต้บรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 
      ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา 
โดยมีความลาดเอียงจากด้านทิศใต้ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   มีแม่น้ำสายบุรีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหล
ผ่านพื้นที่หมู่ที่ ๖  ของเทศบาล ต่อมาได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหาดทรายกาบู นอกจากนี้ยังมีคลอง
ธรรมชาติ ๒ สายและหนองน้ำธรรมชาติ  ๑ แห่ง คือพรุตลาดล่าง 
      ๓) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีลักษณะร้อนชื้นเนื่องจาก ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   มี ๒ ฤดูกาล ประกอบด้วย  ฤดูร้อนและฤดู
ฝน 
  -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม ของทุกปี 
  -  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน  ถึง  มกราคมของทุกปี  มีฝนตกตลอดช่วงฤดูและฝนตกชุก
มากในเดือนธันวาคม  ปริมาณน้ำฝนต่อปีวัดได้เฉลี่ย  ๑๖๒.๖  มิลลิเมตร 
  ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓๒  องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ  ๒๓  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๗  องศาเซลเซียส 
      ๔) ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ แบ่งเป็น ๒ ประเภทได้แก่ 

 ๑. ดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน เป็นกลุ่มดินภูเขาและที่ภูเขา ได้แก่ ดินที่เกิดจากการ
สลายตัวของหินทรายและหิน ควอตไซด์ (ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาเป็นดินปนหินเหลี่ยม ตั้งแต่ความลึกตั้งแต่ ๒๕ -
๑๐๐ ซม. 
  ๒. ดินที่เกิดจากตะกอนทับถมของตะกอนน้ำเป็นกุล่มดินนา และกลุ่มดินตื้น มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 
      - ดินสันริมน้ำ ตามแนวลำธาร เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง 
      - ดินที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อยู่หลังสันดินน้ำ 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทต.เมืองรามันห์ หนา้ที่ 3 

 

      ๕) ลักษณะของแหล่งน้ำ 
          แหล่งน้ำที่สำคัญมี ๓ แห่งด้วยกันได้แก่ 
  ๑. แม่น้ำสายบุรี อยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน ใช้อุปโภค บริโภค 
  ๒. ฝายบูเก๊ะลาก๊ะ อยู่หมู่ที่ ๑ พ้ืนที่ ประมาณ ๒ ไร่ เหมาะกับการทำกิจกรรมประมง 
  ๓. คลองไอ อู แม อยู่หมู่ที่ ๖ พ้ืนที่ ๖๐ ไร่ เหมาะกับการทำกิจกรรมประมง 
      6) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ไม้ที่สำคัญของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้แก่ ไม่ยางพาราเป็นส่วนใหญ่ และในพื้นที่ มี
อุทยานแห่งชาติหรือที่เรียกว่าค่ายลูกเสื้อในอดีต ในปัจจุปันหน่วยเฉพาะกิจได้เข้าไปตั้งฐานที่ดังกล่าว 
 (๒) ด้านการเมือง / ปกครอง 
        ๑) เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓ หมู่บ้านได้แก่  
   หมู่ที่ ๑ บ้านรามัน 
   หมู่ที่ ๒ บ้านตอแล 
   หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดล่าง 
  โดยแบ่งเป็นชุมชน ได้ทั้งสิ้น ๗ ชุมชน ได้แก่ 
   ๑ ชุมชน ตลาดบน 
   ๒ ชุมชน ตลาดล่าง 
   ๓ ชุมชน ตลาฆอฤาแก 
   ๔ ชุมชน ตอแล 
   ๕ ชุมชน กาแฮ 
   ๖ ชุมชน ลีนา 
   ๗ ชุมชน กำปงบารู 
        ๒) การเลือกตั้ง 
  เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น ๒ เขตการเลือกตั้งด้วยกัน ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่ ๑  มีชุมชน ทั้งสิ้น ๔ ชุมชน ได้แก่ ตอแล , ตลาฆอฤาแก, กำปงบารู   
กาแฮ 
  เขตเลือกตั้งที่ ๒ มีชุมชน ทั้งสิ้น ๓ ชุมชน ได้แก่ ตลาดบน , ตลาดล่าง , ลีนา 
 (๓) ประชากร 
       ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   ปรากฏรายการดังนี้ 
 

ตารางข้อมูลประชากรของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เพศ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ รวมทั้งสิ้น 
ชาย ๑,356 ๕๕6 ๕๑8 ๒,๕12 
หญิง ๑,410 ๖๐8 490 ๒,๕69 
รวม ๒,766 ๑,๑64 ๑,๐08 ๕,081 

 
ข้อมูล ณ  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 
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      ๒) ชว่งอายุและจำนวนประชากร 
 

จำนวนประชากรแยกตามช่วงช้ันอายุ 
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 

เพศ อายุ ๑-๑๕ปี อายุ ๑๖-๔๐ปี อายุ ๔๑-๖๐ ปี อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป รวม 
ชาย 372 532 316 136 1,356 
หญิง 364 503 356 187 1,410 
รวม 736 1,035 672 323 2,766 

 
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 

เพศ อายุ ๑-๑๕ปี อายุ ๑๖-๔๐ปี อายุ ๔๑-๖๐ ปี อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป รวม 
ชาย 151 212 122 71 556 
หญิง 148 223 142 95 608 
รวม 299 435 264 166 1,164 

 
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 

เพศ อายุ ๑-๑๕ปี อายุ ๑๖-๔๐ปี อายุ ๔๑-๖๐ ปี อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป รวม 
ชาย 113 211 121 73 518 
หญิง 106 165 136 83 490 
รวม 219 376 257 156 1,008 

 
ข้อมูลประชากร รวมทุกหมู่บ้าน แยกตามช่วงอายุ ดังนี้  

เพศ อายุ ๑-๑๕ปี อายุ ๑๖-๔๐ปี อายุ ๔๑-๖๐ ปี อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป รวม 
ชาย 636 955 559 280 2,430 
หญิง 618 891 634 365 2,508 
รวม 1,254 1,846 1,193 653 4,938 

 
ข้อมูล ณ  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 
ตารางข้อมูลหลังคาเรือน  ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

หมู่ที ่๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ รวม 
๑,๒66 ๒70 ๓42 ๑,๘79 

 

 ข้อมูล ณ  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 
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 (๔) สภาพทางสังคม 
      ๑) การศึกษา 
  -การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ตามรายการปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล 
 

สถานการศึกษา 
(ประเภท) 

จำนวนสถาบัน 
(แห่ง) 

จำนวนนักเรียน 
            (คน) 

 
รวม 
(คน) 

จำนวนครูผู้สอน 
  (คน) 

ชาย หญิง 
๑.) โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ ๙๐ ๑๒๐ ๒๑๐ ๒๐ 
๒.) โรงเรียนประถมศึกษา ๑ ๒๕๔ ๒๖๐ ๕๑๔ ๓๖ 
๓.) โรงเรียนตาดีกา ๑ ๙๖ ๑๐๖ ๒๐๒ ๑๑ 
๔.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

๑ ๒๑ ๒๔ ๔๕ ๖ 

๕.) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

๑ ๕๓ ๕๔ ๑๐๗ อยู่ระหว่างสรรหา 

 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ตั้งอยู่บริเวณค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีจำนวนนักเรียนขณะนั้น 
จำนวน ๔๐ คน มีพนักงานจ้างตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คน  ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ 
คน  

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีข้าราชการครูเทศบาล จำนวน ๔ คน มีพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ผู้ดูแลเด็ก 
จำนวน ๒ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๗ คน ลูกจ้างโครงการ มีจำนวน ๑ คน มีนักเรียนจำนวน ๘๕ คน  

 

ตารางแสดงข้อมูลด้านนักเรียน 
 

 ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มี
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น   ๘๕  คน   แยกตามระดับชั้น  ระดับอายุ  แยกตามเพศ   ได้ดังนี้  

ระดับชั้น ระดับอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เตรียม บริบาล อายุ ๒ ปี ๒๑ ๒๔ ๔๕ 

รวมทั้งสิ้น ๒๑ ๒๔ ๔๕ 
 
 

         -  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นโรงเรียนที่เทศบาลตำบลเมืองรามันห์จัดตั้งขึ้น 
จากนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลโดยผ่านสภาเทศบาลฯ ซึ่งมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานระดับปฐมวัย และเป็นที่ยอมรับในชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้รับ รหัสสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  จึงได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน (โดยอาศัยอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นต้นมา 
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ตารางแสดงข้อมูลด้านนักเรียน 
 

 ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๖4  พบว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  
๑๗  คน   แยกตามระดับชั้น  ระดับอายุ  แยกตามเพศ   ได้ดังนี้  
 

ระดับชั้น ระดับอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ชั้นอนุบาล ๑ อายุ ๓ ปี 21 17 ๓8 
ชั้นอนุบาล ๒ อายุ ๔ ปี ๒2 23 ๔5 
ชั้นอนุบาล ๓ อายุ ๕ ปี ๑4 20 ๓4 

รวมทั้งสิ้น 57 60 ๑17 
 
 

ตารางแสดงข้อมูลด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   
มีรายการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียน  ๒  หลัง  

๒ ห้องเรียน ๕  ห้อง  
๓ ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย ๑  ห้อง  
๔ ห้องสมุด ๑  ห้อง  
๕ ห้องสุขา ๒  หลัง  
๖ ห้องครัว ๑  ห้อง  
๗ อาคารรับประทานอาหาร       ๑  หลัง  
๘ ลานเครื่องเล่นสนาม       ๑   แห่ง  

 
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร 
 

 ส่วนการศึกษาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน  ๑๖  คน  ดังนี ้
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง การศึกษา หมายเหตุ 

๑  นางไซยีด้า อุสมาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา         ปริญญาโท  
๒  นางชะอุ่ม  คงสุข ครชูำนาญการ      คบ. ๔ ป ี(ปฐมวัย) (ครูช่วยสอนร.

ร.อนุบาล) 
๓  นางนิซือเมาะ อีซบซี ครชูำนาญการ      คบ. ๔ ป ี(ปฐมวัย)   
๔  นางสาวสารีนา วาแมยูซา ครชูำนาญการ    คบ. ๔ ปี (ปฐมวัย) (ครูช่วยสอนร.

ร.อนุบาล) 
๕ นางสาวธนัษฐา ดารามัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ ปวส.การบัญชี  
6  นายปัญญา สุขเพ็ชร ภารโรง            มศ.๓   
7  นายมะรอโซ  ราแม ภารโรง (โรงเรียนอนุบาลฯ)            ป.๖  

 
      ๒) สาธารณสุข 
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   ข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ตามรายการที่ปรากฏ ดังนี้ 
 ๑. สถานพยาบาล/ร้านขายยา ประกอบด้วย 

 - มีโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลรามัน ขนาด ๖๐ เตียง จำนวน ๑ แห่ง  
 - มีสาธารณสุขอำเภอรามัน    จำนวน ๑ แห่ง 

  - มีคลินิกเอกชนรักษาโรคทั่วไป   จำนวน ๓ แห่ง 
  - มีร้านขายยาบรรจุเสร็จ    จำนวน ๓ ร้าน 

๒.  บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามัน 
       - แพทย์      จำนวน  ๙  คน  

 - พยาบาล      จำนวน  ๑๐๕  คน  
 - ทันตแพทย์      จำนวน  ๔  คน  
 - เภสัชกร      จำนวน  ๗  คน  
 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน    จำนวน  ๔  คน  

          - นักจิตวิทยา      จำนวน  ๑  คน 
                - นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  ๕  คน 
          - เจ้าพนักงานสาธารณสุข    จำนวน  ๕  คน 
          - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข    จำนวน  ๔  คน 
                - เจ้าพนักงานเภสัชกรรม     จำนวน  ๗  คน 
                - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  ๑  คน 
                - เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน    จำนวน  ๗  คน 
                - เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย    จำนวน  ๒  คน 
ข้อมูลทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองรามันห์ 
 กลุ่มสำคัญ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป  อำเภอรามัน ที่โรงพยาบาลรามันห์รับผิดชอบ จำนวน 816 คน  
พบว่า  ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ติดสังคม จำนวน 753 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.27  
      ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน  จำนวน  53 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.49   
       ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 ติดเตียง  จำนวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.22  
กลุ่มป่วย  ผู้สูงอายุป่วย HT    จำนวน  186  คน   คิดเป็นร้อยละ 44.9 จากกลุ่มป่วย
ทั้งหมด 414 คน 
              ผู้สูงอายุป่วย ผู้ป่วย DM  จำนวน  102  คน   คิดเป็น ร้อยละ 40.8 จากกลุ่มป่วยทั้งหมด 250 
คน 

ตารางแสดงข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

กลุ่มอายุ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

60-69 ปี 157 180 337 
70-79 ปี 86 127 213 
80-89 ปี 42 61 103 
90-99 ปี 15 14 29 

100 ปีขึ้นไป - 5 5 
รวม 300 387 687 
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ข้อมูลเด็ก ในเขตเทศบาล 

ในเขตเทศบาล เด็กทั้งหมด 320  ราย 

หมู่ จำนวน 
ตาม

เกณฑ์ 
น้ำหนัก 

นก. 
น้ำหนัก 

คน. 
น้ำหนัก 

มก. 
น้ำหนัก 

คม. 

หมู่ที่.1 160 129 22 6 2 1 

หมู่ที่.2 100 86 10 3 - 1 

หมู่ที่.6 60 49 10 1 - - 
 

พัฒนาการสงสัยล่าช้า 

หมู่ที่.1 6 ราย 

หมู่ที่.2 4 ราย 

หมู่ที่.6 6 ราย 

  
ปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่ 
กลุ่มผู้ป่วยดูแลเฉพาะ 

สุขภาพจิต ยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
จิตเวท ยาเสพติด LYC ผู้ป่วยติดเตียง 
ซึมเศร้า บุหรี่  พิการทางปัญญา 

   พิการทางการเรียนรู้ 
   ออทิสติก 

 
กลุ่มผู้ป่วยทันตกรรม 
 - ฟันฟ ุ 
กลุ่มแม่และเด็ก 

กลุ่มแม่ กลุ่มเด็ก 
Preterm Labour LBW 

PIH Neonatal JAUNDICE 
หญิงวันรุ่นตั้งครรภ์ซ้ำ วัคซีน 

แม่ซีด พัฒนาการเด็ก 
PPH เด็กเตี้ย 

กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อ 
    - Dengue haemorrhagic fever 

- Diarrhoea (แยกประเภท) 
- Pneumonia 
- วัณโรค (T.B.) 
- ฉี่หนู 
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กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อ 
- Infected circumcision 
- UTI จากการคาสายสวน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและแผงลอย 
         ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จำนวน ๑๓ แห่ง 
         ๒. จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร จำนวน ๑๓ แห่ง 
         ๓. จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน  ๑๕ แห่ง 
         ๔. จัดตั้งตลาด จำนวน ๓ แห่ง 
         ๕. มินิมาร์ท จำนวน ๒ แห่ง 
 
      ๓) อาชญากรรม 
   ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่ ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เลย 
 
      ๔) ยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ 
  - จำนวนผู้ผ่านค่ายบำบัด ๗ คน 
  - กลุ่มเสี่ยงเยาวชนนอกสถานศึกษา ๖ คน 
  - ยอดผู้เสพยาเสพติด ๒๘ คน 
      ๕) การสังคมสงเคราะห์ 

 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  ข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพคนชรา  
คนพิการ ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีดังนี้ 
  - ได้รับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดเป็นช่วงอายุดังนี้ 
   ช่วงอายุ ระหว่าง ๖๐-๖๙ ปี จำนวน   ๒๖๗  คนๆ ละ ๖๐๐ บาท / เดือน 
   ช่วงอายุ ระหว่าง ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๑๕๑ คน ๆ ละ ๗๐๐ บาท / เดือน 
   ช่วงอายุ ระหว่าง ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๘๐๐ บาท / เดือน 
   ช่วงอายุ ระหว่าง ๙๐-๑๐๐ ปี จำนวน ๘ คน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท / เดือน 
  - ได้รับเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน   ๑๑๔   คนๆ ละ  ๕๐๐ บาท/เดือน 
   - การประกันสังคม  สนับสนุนงบประมาณในรูปเงินสมทบการประกันตนให้เฉพาะ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเท่านั้น 
 (๕) ระบบบริการพื้นฐาน 
       ๑) การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคม/ขนส่ง   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีระบบบริการสาธารณูปโภคด้านคมนาคม
และขนส่งหลักเฉพาะทางบก  ประกอบด้วย 
  ๑ ทางรถไฟ     มีเส้นทางรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟรามัน     ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ โดยมีขบวนรถไฟแวะจอดบริการรับส่งผู้โดยสารและสินค้าไปยังในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแ ละ
กรุงเทพมหานครดังนี ้
   - ขบวนรถเร็วมี  ๒  ขบวน  วิ่งระหว่าง สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ ไปกลับ  วันละ  ๒  เที่ยว 
   - ขบวนรถท้องถ ิ ่นม ี  ๘ ขบวน ว ิ ่ งระหว ่าง ส ุไหงโก -ลก –ยะลา / หาดใหญ่ / 
นครศรีธรรมราช /สุราษฎร์ธานี ไปกลับ  วันละ  ๘  เที่ยว 
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   - ขบวนรถเร็ว (ดีเซลราง) มี ๒ ขบวน วิ่งระหว่างสุไหงโก-ลก-หาดใหญ่ ไปกลับวันละ  ๒ 
เที่ยว 
  ๒ ทางรถยนต์   มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๔๐๖๖ ผ่านเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนในเขตเทศบาล ทำให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางสัญจรไปมากับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง
มีความสะดวกสบาย 
 
      ๒) การไฟฟ้า 
  การไฟฟ้า   ระบบบริการด้านสาธารณูปโภคด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอรามัน   จังหวัด
ยะลา เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชน ปัจจุบันผู้มีไฟฟ้าใช้รวม ๑,๕๑๕ ครัวเรือน (ในเขตเทศบาล) แต่ยังมีประชาชน
ที่ยังไม่ได้รับบริการไฟฟ้า หลายหลังคาเรือน เนื่องจากประชากรในเขตมีการขยายอาณาเขต 
 
      ๓) การประปา 
  การประปา   ระบบบริการด้านสาธารณูปโภคด้านประปา     การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอรา
มัน จังหวัดยะลา เป็นผู้ให้บริการด้านประปา แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปารวม ๘๙๐ 
ครัวเรือน แต่ยังมีบางชุมชนที่ประปาไปไม่ถึง จึงต้องใช้น้ำบ่อในการอุปโภค บริโภค  
      ๔) โทรศัพท์ 
  ในเขต เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีระบบบริการสาธารณูปโภคด้านการสื ่อสารและ
โทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
    - ส่วนใหญ่เกือบ ๙๐% ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อ   
   - มีจุดทวนสัญญาณโทรศัพท์  ไร้สายระบบดิจิตอล  ๔ จุด 
   - มีโทรศัพท์สาธารณะ  บริการ  ๑ จุด 
    
      ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - มีที่ทำการไปรษณีย์ ๑  แห่งและบริษัทส่งของหลาย บริษัท 
   - มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนตามชุมชน 
 
 (๖) ระบบเศรษฐกิจ 
       ๑) การเกษตร 
    การประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จำแนกได้ดังนี้ 
   ๑.   ทำสวนยางพารา  ๗๕ % ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม     
   ๒.   ทำสวนผลไม้   ๑๐ % ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
   ๓.   ทำนา   ๑๕ % ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม        
     พื้นที่การเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ประมาณ  ๖.๕๙  ตาราง
กิโลเมตร 
   * จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ  ๑,๖๓๒   ครัวเรือน 
   * ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ประกอบด้วย  ยางพารา,  ทุเรียนและลูกหยี 

* มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรประมาณ  ๔๐  ล้านบาทต่อปี 
       ๒) การประมง 
   ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ทำการประมงเพ่ือไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือน 
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      ๓) การปศุสัตว์ 
   ไม่มีการประกอบการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์   โดยมากเลี้ยงสัตว์จำนวน
เล็กน้อยไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น  เป็ด ,ไก่,แพะและโค เป็นต้น  ผลผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์ไม่
สามารถนำมาประมาณการได้   
 

      ๔) การบริการ 
-   มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน  ๒ แห่ง 

   -   มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน  ๒  แห่ง 
-   มีตัวแทนสำนักงานประกันภัย  จำนวน   ๒  แห่ง 
-   มีร้านอาหาร  จำนวน  ๑๓  ร้าน 
-   มีร้านขายยา จำนวน   ๓  ร้าน  

   -   มีร้านเสริมสวย/ตัดแต่งผม  จำนวน  ๖  ร้าน        
   
      ๕) การท่องเที่ยว 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ๑ แห่ง คือค่ายลูกเสือประจำ
จังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นที่ทำการของทหารหน่วย ฉก.๑๑ มีลักษณะเป็นสวนป่าเชิงเขา   ไม่มีผู้มาใช้บริการ 
      ๖) อุตสาหกรรม 
   * การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  มีอยู่ ๒ ลักษณะ 
ประกอบด้วย 
   ๑. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่   มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จำนวน ๑ โรง    จำนวน
แรงงานประมาณ  ๒๒๐  คน 
   ๒. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานผลิตยางวงจำนวน ๑ โรง  จำนวนแรงงาน ประมาณ 
๒๐  คน 
      ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  จำแนกได้ดังนี้ 

๑.  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ๗๐  %  ของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด 
๒.  ประกอบอาชีพธุรกิจการค้า ๑๕  %  ของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด 
๓.  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ๑๐  %  ของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด 
๔. ประกอบอาชีพรับราชการและอ่ืน ๆ   ๕  %  ของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด 

  - ลักษณะชุมชนในเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  โดยรวมเป็นชุมชนชนบทมีย่านเศรษฐกิจกระจุก
ตัวอยู่บริเวณท่ีตั้งส่วนราชการค่อนข้างหนาแน่น 
 

      ๘) แรงงาน 
   ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ ใช้แรงงานทำสวนยางพารา รองลงมา ทำสวนผลใม้ และแรงงานก่อสร้าง 
ตามลำดับ 
 (๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
      ๑) การนับถือศาสนา 
        ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา การนับถือศาสนและศาสนสถานของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ตาม
รายการปรากฏดังนี้ 
 

ศาสนา จำนวนศาสนสถาน จำนวนผู้นับถือศาสนา 
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(แห่ง) (ร้อยละ) 
พุทธ ๑ ๔.๒๑ % 

อิสลาม ๘ ๙๕.๒๖ % 
คริสต์ ๑ ๐.๕๓ % 

 

      ๒) ประเพณีและงานประจำปี 
  ประเพณีไทย ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีดังนี้ 

   ๑) ประเพณีสงกรานต์ 
   ๒) ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
   ๓) ประเพณีลอยกระทง 
   ๔) ประเพณีแห่เรือพระ 
   ๕) ประเพณีวันสาร์ทไทย 
   ๖) ฯลฯ 
  - ประเพณีอิสลาม 
   ๑) ประเพณีถือศิลอด เดือนรอมฎอน 
   ๒) ประเพณีงามเมาลิด 
   ๓) ประเพณีกวนอาซูรอ 
   ๔) ประเพณีวันตรุณอีดิลฟิตรี (วันรอยอปอซอ) ตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) 
 

  - วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีดังนี้ 
   ๑) การละหมาดหมู่ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
   ๒) การละหมาดศพ 
   ๓) การแสวงบุญพิธีฮัจญ์ 
   ๔) ฯลฯ 
      ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ การจัดทำหมอนสุขภาพ การจักสาร  
การนวดแผนโบราณของกลุ่มผู้พิการในพ้ืนที่ 
    ภาษาที่ใช้ในการสือสารของประชาชนในเขต ได้แก่ภาษามาลายูปนภาษาไทยใช้ในการดำเนิน
ชีวิตในแต่ละวันของคนในพื้นที่  
      ๗.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   ในพื้นที่ กำลังดำเนินการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดทำสินค้าพื้นเมืองตลอดจนของที่
ระลึก 
 (๘) ทรัพยากรธรรมชาติ    
      ๑) น้ำ  เทศบาลเมืองรามันห์มีแหล่งน้ำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  จำแนกได้  ดังนี้ 

  -  แม่น้ำผ่านเขตเทศบาล      ๑    สาย  ( แม่น้ำสายบุรี ) 
  -  คลองธรรมชาติ      ๒   แห่ง 
  -  หนองน้ำ      ๑   แห่ง 
     ๒) ป่าไม ้

   ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์  ๖ %  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
      ๓) ภูเขา 
   ในเขตมีภูเขาล้อมรอบเขตเทศบาล 
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                ๔) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นพื้นที่ที่ยังเป็นชนบทกึงเมือง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาตอิยู่
มากมาย และมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ แมลง ดิน น้ำ 
 

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

ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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 ๑)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจำชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งขณะนี ้อยู ่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่าง
ที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ

ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
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เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อม
ล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้าง
ขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น 
ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรค
ระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส ำคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยุโรปโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่ เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพ่ือ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความ
ร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะ
เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน
ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะ
มีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สั งคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้ น ประกอบกับ
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับลักษณะการใช้พื ้นที ่ และความเป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ภายใต้เงื ่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั ้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำ
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแตป่ี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
ดีขึ ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที ่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทย
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส ำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และท่ีสำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่
ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
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การเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไป
กับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหา
ความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที ่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 
 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์

ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
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และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสัง คมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่ อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส ำคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลัง
อานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดำรงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ื อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู ้ประกอบการ รวมทั ้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
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ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั ่งยืนที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที ่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

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

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
 
 
 
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 

 
 
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ 
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มี
ความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้าน
ที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น     จึง
ให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำประกอบ
กับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
บริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก นอกจากนี้
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและการบริหารจัดการน้ำ
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความ
รุนแรงมากขึ้น ทำให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการ
ยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า  
 ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
 ๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ๑.๑ หลักการ 
  หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๒๕๘๐) 
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ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
  สำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่
กำหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จ ะ
บรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกำหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : 
SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็น
พัฒนาที่สำคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐  
  การจัดทำแผนขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง             ให้
สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสำคัญที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
  ๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
  ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรก ที่ถูกใช้ให้
เป็นกลไกเชื่อมโยง สู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึ งการปฏิบัติที่ต้อง
ดำเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณา
การที่สำคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทำให้ระบบการจัดสรร งบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสำหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง การเงินและการ
คลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง   ที่กำหนด
พื้นที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และกำกับ ให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้อง กับเป้าหมายรวมของประเทศ 
รวมทั้งได้กำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 
  ๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
  ประเทศไทยแม้ว่า ได้ดำเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ำ การลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัย
พิบัติธรรมชาติ ทำให้ เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ำ กว่าศักยภาพมา
ต่อเนื่องหลายปี 
  นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ 
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ 
ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน 
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อินเดีย ละดินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่น ๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน 
จากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สังคมโลกมีความ 
เชื ่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ ้น ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี ่ยง อาทิ    การก่อการร้าย โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง 
วัยมากขึ้น จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา 
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้ 
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ 
พัฒนาไม่ทั ่วถึง ย ิ ่งไปกว่านั ้นทรัพยากรธรรมชาติเสื ่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ ่มต่าง ๆ เนื ่องจากการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า ในอดีต 
  ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง 
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสำคัญที่เป็น 
จุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก จุด
แข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ 
และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง 
แท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ ยกระดับ
ศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่ง ใหม่ที่มี
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ กำหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และ สอดคล้องกับสาขา
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ นำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
  ๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดย
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้าง
และพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และ
สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศท้ังระบบ 
  ๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วง
วัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้ เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ ต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม 
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การเตรียมความพร้อมของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
สุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
  ๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับการจัดบริการของ
รัฐที่มีคุณภาพท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินทำ
กิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพ ตลอดจนสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดย
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัด
สวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทำกินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดย
มุ่งบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
 

  ๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วง
โซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการ
ทำธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นท่ีชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
 

  ๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
 

  ๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ ต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการ วางรากฐานเพื่อ
สร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 
 

  ๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ ดิจิทัล 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ ( Start Up) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
 

  ๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความสมดุลและ
ยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ นิเวศ และศักยภาพ
ของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 
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  ๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และนำ
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี ่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที ่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน คมนาคมขนส่ง   โลจิสติกส์ 
และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 

  ๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง โอกาส
ทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ผู้ประกอบการ
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
 

  ๑.๓.๑๒ การสร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
 

  ๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง ความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการ
รับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
 

  ๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจ รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 
 

  ๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ        ใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
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โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไป
ทำธุรกิจในต่างประเทศ 
  ๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ 
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่ สร้างรายได้
สำหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา อย่าง
เต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าชัดเจนใน ระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ ทางภาษี 
ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน การ
พัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  ๑.๓.๑๘ การส่งเสร ิมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  ให ้ความสำคัญกับการพัฒนา 
ผู ้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื ่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
  ๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ สามารถ
แข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกำกับดูแลที่สามารถ
ป้องกันความเสี ่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื ่อนย้ายของเงินทุนที ่จะมีร ูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่าง
เข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการ
เข้าถึงบริการทางการเงินอย่างท่ัวถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
  ๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับ
ระบบการจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนา
และเชิงพื้นที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ำซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้ง
สร้างความยั ่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง ระบบการออมเพื ่อการ
เกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพึ่งพารายได้จาก รัฐบาล 
 
 
 
 ๒.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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      ๒.๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
      ๒.๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน     สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
      ๒.๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      ๒.๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
      ๒.๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
      ๒.๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ  อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ 
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และ
โลก 
  ๒.๒. เป้าหมายรวม 
      เพื ่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
      ๒.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
      ๒.๒.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก     มี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
      ๒.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลาง
และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า         และบริการ 
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ บริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ ให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการ ขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ 
      ๒.๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า  
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ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
   ๒.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์  ที่ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ ความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   ๒.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยัง
มีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความรู้
และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง     และเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต      การพัฒนาใน
ระยะต่อไป จึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

  แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  
  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
  (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
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  (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
  (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  
  (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้
มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งอาทิกำหนดมาตรการ
ดูแลครอบครัวที่เปราะบางและส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม  การพัฒนา 
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ คุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน          เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ ำสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง  
  (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ
ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดิน
และทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครวัเรือน 
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตำบลที่ทำหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืม
และ การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
เป็นแม่ข่าย 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา แลข้อจำกัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่ งขัน รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู ่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น เกษตรกรรม
ยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และ
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แข่งขันได้มากขึ ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ ้น ภาคการเ งินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน 
เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู ่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพื ่อยกระดับไปสู ่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอำนวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน 
 

  ๓.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นจุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง 
การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง ธรรมชาติมี
ความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ    การ
สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิ เวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือน
กระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
  (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
  (๔) ส่งเสริมการ ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  (๗) การพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและกลไกแก ้ ไขป ัญหาความข ัดแย ้งด ้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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  ๓.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ    ม่ัง
คั่ง และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม 
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย 
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข ปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ มั่นคงกับนานาประเทศในการ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด ความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ  
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
  (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
  (๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง อำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๓.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขา ด 
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรม
ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย 
  การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง จริงจัง 
โดยมุ่งเน้นในเรื ่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลด
จำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
 
 
 

  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า            
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  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  
  (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม    
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

  ๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดำเนินการ และ ปัญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มี ข้อจำกัดในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ ่งเน้นในเรื ่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด 
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ  ขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อำนวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และ
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ พัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ำประปา) 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่ง
ทางน้ำ  
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ   โลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก    ทางการค้า      
  (๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  (๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 
  ๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา 
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน 
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้ 
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เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ ประเทศ
ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศ  สู่สังคม
นวัตกรรมได้ 
  การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ 
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถ
การแช่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นำสู่
การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  (๒) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย    
  (๓) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 
  ๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการ  กระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วย 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย รายได้
ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ ลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนำ พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  
  (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง    
  (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
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พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ 
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ 
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนิน นโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด ใหม่ๆ ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 
  ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย  
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์       
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค  
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
  (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
 

๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1)  แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับภาคการผลิต 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการขยายตัว 

การผลิตภาคเกษตร 
ภาคใต้ชายแดน 

๔๕,๕๖๗ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
หดตัวร้อยละ๒.๖๒ 

เพิ่มขึ้น 
 ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้น 
 ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้น 
 ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้น 
 ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้น 
 ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ ๑.๑๙ 
อัตราการขยายตัว 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ภาคใต้ชายแดน 

๖,๗๒๖.๘๓ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

ขยายตัว ร้อยละ๐.๘๘ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

 ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  

ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๒.๖๖ 

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คำนวณจากค่าเป้าหมายประเทศ  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
  1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล โดยการสนับสนุน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบำรุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตประกอบด้วย  
   (๑) ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และ ยางคอมปาวด์ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานที ่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม  ปลายน้ำ เช่น 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟและยางรองคอ
สะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง  
  (๒) ปาล์มน้ำมัน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของกลุ ่มสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร 
ส่งเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ำมัน ครบวงจรเพื่อรองรับผลผลิต
ที่มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
  (๓) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี โดยขยายพื้นท่ีปลูกมะพร้าวพันธุ์
ดี ทั้งมะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวผลแก้ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าว อาทิ มะพร้าวน้ำหอม
กระป๋อง น้ำกะทิสด และกะทิกระป๋อง จำหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการทาน้ำมัน
มะพร้าวสกัดเย็น เพ่ือใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องสำอาง  
  (๔) ไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธุ์
หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มี รสชาติโดดเด่นและเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตตั ้งแต่ระบบการปลูก การบำรุงร ักษา การเก็บเกี ่ยว ระบบการคัดแยกคุณภาพ (Food Processing 
Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบโลจิสติกส์ทั้ง Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บ
รักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื ่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนา Young Farmer ให้เป็น Smart Farmer ที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้านการตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง และ
การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจและ SMEs จาหน่ายผ่านระบบการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) และส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท้ังระบบ Online และ Offline  
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     1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ ส่งเสริม
การทำเกษตรยั่งยืน อาท ิเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด  ร่วมกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน) และการทำปศุสัตว์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจาก ความผันผวนด้านราคา รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ 
(Smart Farmer) และยกระด ับเกษตรกรรายย ่อยไปส ู ่ผ ู ้ ประกอบการธ ุรก ิจเกษตรม ืออาช ีพ  (Smart 
Entrepreneur)  
 ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าให้ เป็น
ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture 
Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่า เพิ่มทางการตลาดและเป็นแหล่งรายได้ที่
สำคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไป
ยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ สนับสนุน
โรงชาแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะ
พาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสำอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็น
วัตถุดิบสาหรับแปรรูปท่ีได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคในท้องถิ่นและส่งออก  

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 
และการส่งเสริมการทาธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหาร
จัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและ
อุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต 
และเทคโนโลยีดิจิทัล อาท ิเกษตรแม่นยำ เพ่ือลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
ความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนา
ผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนว
ประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

 
๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาค

การเกษตร โดยการส่งเสริมการนาผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป 
และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยี ฐานชีวภาพใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
รักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  
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๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้า ที่ใช้วัตถุดิบทาง
การเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นและประยุกต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรม ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การขึ้น
ทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้า เพ่ือจาหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
แหล่งกาเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ในการ
เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา รองรับการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภค       สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ  และส่งออกไปยัง
ตลาดโลก  

๗) พัฒนาพื้นที่อำเภอหนองจิกต่อเนื่องอำเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปาล์ม
น้ำมัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองจิกและนิคม
อุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการทาประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ
ให้มาลงทุนในพ้ืนที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง  

๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้างความมั่นคง
ด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ำในลุ่มน้ำหลัก และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ำ
ของภาค (ลุ่มน้ำปัตตานี แม่น้าสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา) พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและระบบ
กระจายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้มีความ
สะอาดและเหมาะสำหรับการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการอุปโภค  บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน  

๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับ การขนส่งสินค้า Feeder 
ไปยังทำเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร้องน้ำเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่สาหรับท่าเรือปัตตานีและ
ท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้าน การขนส่งทางเรือและระบบโลจิ
สติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง การบริหารจัดการทำเรือแบบมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและ
บริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร และ
ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง 
และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื ่อลด
ผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
รายได้การท่องเที่ยว 

 ภาคใต้ชายแดน 
๖,๔๖๙.๓๔ ล้านบาท  

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
เพิ่มขึ้น 

 ไม่ต่ำกว่า  
เพิ่มขึ้น 

 ไม่ต่ำกว่า  
เพิ่มขึ้น 

 ไม่ต่ำกว่า  
เพิ่มขึ้น 

 ไม่ต่ำกว่า  
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 
 ไม่ต่ำกว่า 
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ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ ๑๑.๗๙ 

ร้อยละ ๑0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10  ร้อยละ ๑0 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคใต้ชายแดน 

๗,๕๕๔.๖๕ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

หดตัวเฉลี่ย 
 ร้อยละ ๕.๖๐ 

เพิ่มขึ้น  
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 
 ร้อยละ 4 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ 3.5 

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คำนวณจากค่าเป้าหมายประเทศ 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาสิ ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐานรวมทั้งพื ้นที่

เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู้ด้านให้มีมาตรฐาน การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัด
ระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณด้านชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด้านให้เหมาะสม อาทิ โครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกบริเวณด้านชายแดนสุไหงโก-ลก และด้านชายแดนตากใบ และ
เร่งรัดการก่อสร้างด้านชายแดนบูเกะตา รวมท้ังการจัดหาท่ีดินเพื่อรองรับการขยายด้านในอนาคต  

๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานท้ังทางบกและทางอากาศ อาทิ 
  2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ 
สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการเดินทาง 
การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และวางระบบการ
กำกับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย 

2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส และการก่อสร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่งชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนใน
ของภาคเมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน) และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
ของประเทศ 

๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทำแผนแม่บทเชิงพื้นท่ี
เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ั งวางแผนการสงวนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลด
ความเหล่ือมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วงปีท่ี ๑๖ – ๒๐ 

 
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอำนวยความสะดวก 

และบริการที ่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูและจัดเก็บข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดปัตตานี เมือง
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เก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที ่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติ
ระดับประเทศ (ป่าฮาลา-บาลา) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชนสนับสนุนการมีส่วน
รว่มของประชาชนในการบริการ เช่น ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน) 

๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิการบำบัดรักษาทาง
การแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้ำพุร้อน (อำเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากลที่
คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 
(Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-
ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการ
ท่องเที ่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยว 

๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน และ
การจัดตั ้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที ่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ 

๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อรองรับ
การค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้ ำและทางอากาศ กับพื้นที่
โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้าน
ภาษีและมิใช้ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหาร
แบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุน
และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
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สัดส่วนคนจนภาคใต ้
ชายแดน 

ปี ๒๕๕๙   
ร้อยละ ๓๒.๗๗ 

สัดส่วนคนจนเฉลี่ย 
๒๕๕๕-๒55๙  
ร้อยละ ๓๐.๙๐ 

ลดลง 
 น้อยกว่า  
ร้อยละ 
30.90 

ลดลง 
 น้อยกว่า 
ร้อยละ 
30.00 

ลดลง 
 น้อยกว่า 
ร้อยละ 
29.00 

ลดลง 
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
28.00 

ลดลงน้อยกว่า  
ร้อยละ 28.00 

อัตราการว่างงาน 
ภาคใต้ชายแดน 

ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๒.๗ 
อัตราการว่างงาน  

เฉลี่ย ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 
ร้อยละ ๑.๖๗ 

ลดลง 
 ร้อยละ 2 

ลดลง 
 ร้อยละ 2 

ลดลง 
 ร้อยละ 4 

ลดลง 
ร้อยละ 5 

ลดลง 
ร้อยละ 3.5 

 
แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะ ฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีและทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  เมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนำข้า แรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานสำหรับ ผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 

 
๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ อาชีพ โดย

สร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทย แลนด์ ๔.๐ 
และสนับสนุนการข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาที่สามารถ
นำมาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
ที่ทันสมัย อาท ิสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียนออนไลน์E-learning 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ 
เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้ง
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ของชุมชน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต 

 
 ๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ

ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะ การเลี้ยงดูทารก 
เพ่ือป้องกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและ สร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ มี ๒๔ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
คุณภาพและเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งตอ่ผู้ป่วยที่มี ประสิทธิภาพ 
และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา ด้านการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้กีฬากลายเป็นวิถีชีวิต รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และ ส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช่แพทย์
ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์ พื้นบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพร



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทต.เมืองรามันห์ หนา้ที่ 45 

 

ของภาคเพื ่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ ่นให้ได้มาตรฐานผลิต อาทิ ขมิ ้นช ัน มะขามแขก ชุมเห็ดเทศ 
เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น  

๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ ในการสนับสนุน
ความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้ างเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเพิ ่มช่องทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) การพัฒนาการท่องเที่ยว นวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคง ด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต  

 
๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ในการอยู่

ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้ างความเข้มแข็งของ สถาบันทาง
ศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลรักษา
ความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไมส่งบในภาค 

 
3.2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน(พ.ศ. 2562 - 2565)ฉบับทบทวน   

วิสัยทัศน์ “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน” 
  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ 3 ประเด็น ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ี
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพและการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
 

เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสำคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล ซึ่ง
ในปี 2565 กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่สำคัญโดยการส่งเสริมและวิจัยเพ่ือ
คิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปทั้งยางพารา/ไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมันมะพร้าว ประมง 
ปศุสัตว์ ไม้ผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2565 มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดจะขยายตัวโดยอาศัย
ศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั ้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย -
มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดนโดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมโีครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ
และอาเซียนการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
➢ จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 

1. สร้างมูลคา่เพิ่มสินคา้เกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมนั มะพรา้ว ไมผ้ล ข้าวประมง และ
ปศุสัตว์ เปน็ต้น)  

2. ส่งเสริมการค้าและการลงทนุในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
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3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม 
4. ชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

➢ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปา้หมาย 

เป้าประสงค์
รวม 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

2561 – ๒565 
 2561 2562 2563 2564 2565 

มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน 
มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น 

อัตราการ
ขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกลุ่ม
จงัหวัดเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัว 
ค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด  
เฉลี่ย 
ปี 2554 – 2558 
ร้อยละ 1.5  
(มูลค่าเฉลี่ย 5 ปี 
136,082 ล้าน
บาท) 

- 1.5% 
(138,123 ลบ.) 

2.0% 
(138,803ลบ.) 

2.5% 
(139,484ลบ.) 

3% 
(140,164 ลบ.) 

 

หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคใต้ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป และการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิวัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
➢ วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด 

เป้าประสงค์      
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี หมาย

เหต ุ2560 2561 2562 2563 2564 
เพิ ่มผลผลิตสินค้า
แ ล ะ ส ร ้ า ง
มูลค่าเพิ ่มผลผลิต
ด ้ า น เ ก ษ ต ร 
(ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน มะพร้าว ไม้
ผล ข ้าว ประมง 
แ ล ะ ป ศ ุ ส ั ต ว์ ) 
เพิ่มขึ้น  

1. ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น
เฉลี ่ยไร่ละ 5 กิโลกรัมจาก
ค่าฐาน 

ผลผลิต (ปี 2559) 235 
กิโลกรัม/ไร่ 

- - 240 245 250  

2 .ผลผล ิ ตปาล ์ มน ้ ำ มั น
เพ ิ ่มข ึ ้นเฉล ี ่ยไร ่ละ 200 
กิโลกรัม จากค่าฐาน  

ผลผลิตปี 2559 จำนวน 
1,282 กิโลกรัม/ไร่  

- - 1,482 1,682 1,882  

3. ปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ 
(แพะ/โค/แกะ) สายพันธุ์ดี
เพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ์ 

NA - - 1 2 3  

4. พื ้นที ่การปลูกมะพร้าว 
จำนวน 3,000 ไร ่

NA - - 1,000 
ไร่ 

2,000 
 ไร่ 

3,000 
ไร่ 

 

5. พื้นที่ปลูกไม้ผล (ลองกอง 
ทุเรียน เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ปลูก 

พื้นที่ปลูกไม้ผลกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 
2558 จำนวน 
251,315 ไร ่

- - 3 % 6 % 10 %  

6. ผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ้นไร่
ละ 25 กิโลกรัม รวม 75 
กิโลกรัม 

ผลผลิตข้าวนาป ีประจำปี 
2558 จำนวน 375 
กิโลกรัมต่อไร ่

- - 400 
กก/ไร่ 

425 
กก/ไร่ 

450 
กก/ไร่ 

 

กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง และปศุ

สัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทต.เมืองรามันห์ หนา้ที่ 47 

 

2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการในลักษณะการ
รวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพ่ิมอำนาจการต่อรอง 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมี
มูลค่าเพ่ิม 

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร 
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 

เป้าประสงค์      
เชิง

ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั/
เป้าหมาย 
รวม 5 ป ี

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.มูลค่า
การค้า
ชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการค้า
ช า ย แ ด น
กลุ ่มจังหวัด
ภ า ค ใ ต้
ช า ย แ ด น
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 6 

มูลค่าการค้าชายแดน
กลุ่มฯ ปี 2558 
จำนวน 8,521.8 
ล้านบาท 

- - 2% 
(8,692.236 ลบ.) 

4% 
(8,862.672 

ลบ.) 

6% 
(9,033.108 

ลบ.) 

 

 วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาห
ก ร ร ม ใ น
กลุ ่มจังหวัด
ภ า ค ใ ต้
ช า ย แ ด น
เ พ ิ ่ ม ขึ้ น         
ร้อยละ 7.5 

เ ง ิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ ่มจ ังหว ัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2559 
จ ำ น ว น  1 7 ,850 
ล้านบาท 

- - 2.5% 
(18,296.25 ลบ.) 

5% 
(18,742.50 

ลบ.) 

7.5% 
(19,242.30 

ลบ.) 

 

กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันอุทกภัย เพ่ือ

รองรับการค้าการลงทุน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน เมือง

เศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
6. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยว 

 ชายแดน 
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เป้าประสงค์      
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 5 ปี 

ข้อมูลฐาน 
เป้าหมายรายปี 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

- รายได้จากการ
ท ่องเท ี ่ยวของ
ก ล ุ ่ ม จ ั ง ห วั ด
เพิ่มขึ้น 

รายได้จาก
การ
ทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6  

รายได้จาก
การ
ท่องเที่ยว         
ปี 2559 
จำนวน 
6,436.6 
ล้านบาท 

- - 2 % 
(6,565.330 ล้าน

บาท) 

4 % 
(6,694.064 ล้านบาท) 

6 % 
(6,822.796 ล้าน

บาท) 

 

 
กลยุทธ์ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิง
อาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 

3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3)  แผนพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน 
 1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตม่ันคง  เกษตรมั่งคั่ง  ท่องเที่ยวยั่งยืน 
 

 คำอธิบายเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา 
 คุณภาพชีวิตมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถ ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข 
ชุมชนสามารถบริหารจัดการความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานดำเนินชีวิตจังหวัดยะลา 
มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
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สามารถพึ่งพาตนเองได้ เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานได้ ภาครัฐมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง  และพัฒนา มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง 
 เกษตรมั่งคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเข้มแข็ง เกษตรกรมีความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพในการ
จัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวัด  มี
คุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดและ
รายได้ให้กับเกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลค่าและแข่งขันได้เป็นศูนย์กลางผลผลิตด้านไม้ผล 
ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ท่ีมีความม่ันคงทางอาหาร เป็นเมืองอาหารปลอดภัย  
 ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้าง
คุณค่า และมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
ฐานของชุมชน ด้วยนวัตวิถี ชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง การ
ท่องเที่ยวของชุมชนสร้างงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดได้รับการ
บริหารจัดการให้มีมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวในระดับชั้นนำ เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ธรรมาภิบาลในการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบ ในระดับประเทศ
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม จังหวัดประสบความสำเร็จในการยกระดับอำเภอเบตงให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงาม
โดยเฉพาะอำเภอเบตงจนมีคำขวัญว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร  โดยการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ก็มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของ   พหุวัฒนธรรม แต่จาก
สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มของความรุนแรงอยู่ในระดับ ที่ค่อนข้าง
ลดลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อน 
และอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาจังหวัด 
 
 ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่ง
คั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคมมีความมั่นคง  เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยนำยะลามุ่งไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ มีอาชีพที่มั่นคง 
มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ นำไปสู่ยะลาเมืองแห่งความสุข : Yala city of happiness 
 
 
 2. พันธกิจ 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดี 
ต่อภาครัฐ 

๒) เสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน 
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

๓) เสริมสร้างการอำนวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
๕) ประสาน สนับสนุน เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
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 3. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  
 สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
มีคุณภาพ ชุมชนเข้าถึงและได้รับการเสริมสร้างโอกาส เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค เติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลาเป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ ที่มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  
 4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๔ ประเด็น คือ 

๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
         จากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 

๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยว
ชายแดน     

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
วัตถุประสงค์ :  สินค้าเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖
1 

๒๕๖
2 

๒๕
63 

๒๕
64 

2565 

1. สินค้าเกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิต(GAP/อินทรีย์) 
เพ่ิมข้ึน 

(2558 - 2560) 
2,122 แปลง/ฟาร์ม  

1 % 
ต่อปี 

2 % 
ต่อปี 

๓ % 
ต่อปี 

๔ % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
สาขาภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 

(2558 - 2560) 
14,462 ล้านบาท 

1 % 
ต่อปี 

2 % 
ต่อปี 

๓ % 
ต่อปี 

๔ % 
ต่อปี 

5 % 
ต่อปี 

 
 
 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับการผลิตด้านการเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และ สร้าง
คุณค่า 
จากนวัตวิถีของชุมชน 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
3. สร้างความม่ันคงทางอาหารแก่ครัวเรือน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเกษตร 
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคการเกษตร 
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6. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนา
ผู้ประกอบการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 

7. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นช่องทางระบบตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ  

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และ
              ท่องเที่ยวชายแดน     
วัตถุประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ได้มาตรฐานและ
       ยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี ๒๕๖1 – ๒๕๖5 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 
๑. จำนวนแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีได้รับการพัฒนา  

ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 
(255๙ - 25๖๑) 
๖ แหล่งต่อปี 

๖ แหล่งต่อ
ปี 

๖ แหล่งต่อ
ปี 

๖ แหล่งต่อ
ปี 

๖ แหล่งต่อ
ปี 

6 แหล่งต่อ
ปี 

๒. รายได้จากการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปี 
(2559 - 2561) 
ร้อยละ ๖.๐๕ 

6.5 % ต่อปี 7.0 % ต่อปี 7.5 % ต่อปี 8.0 % ต่อปี 8.5 % ต่อปี 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
2. ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3. ส่งเสริมและพฒันาผลิตภัณฑ์ทอ้งถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการบริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  
5. พัฒนาศักยภาพอำเภอเบตงให้เป็นพืน้ที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
 

ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ ๒๕65 
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๑. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอน 
O-Net ชั้น ม.3 เพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ปีการศึกษา 2558 
ร้อยละ 33.25 ปีการศึกษา 
2559  
ร้อยละ 32.41 
ลดลง 0.84 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
1 ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
1 ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
1 ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
1 ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
1 ต่อปี 

๒. อัตรามารดาตายลดลง (ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน)  
 

ปี 58 = 79.29 
ปี 59 = 55.13 
ปี 60 = 48.83 
(เฉลี่ย 3 ปี = 61.08) 

ไม่เกิน 
60 

ไม่เกิน 
55 

ไม่เกิน 
50 

ไม่เกิน 
45 

ไม่เกิน 
40 

๓. แรงงานท้ังในและนอกระบบได้รับการพัฒนา
ศักยภาพมีหลักประกัน ทางสังคมและมีรายได้ท่ี
มั่นคง 

ปี 2561 ร้อยละ ๕ 
 

8 ๑1 ๑4 ๑7 20 

๔. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ปี 256๐ ร้อยละ89.89 9๑ 
 

93 95 97 99 

๕. ร้อยละของการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ และการตัด
ไม้ทำลายป่าลดลง 

ปี 2560 ร้อยละ 36 ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
3. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบให้สามารถพ่ึงตนเองอย่างมั่นคง และ

ยั่งยืน  
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
วัตถุประสงค์  :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
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ข้อมูลค่า
ฐาน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๔ 2565 

1. ร้อยละของสถิติการก่อเหตุร้าย
ลดลงในปีที่ผ่านมา 

ปี ๒๕๖๐ 
ลดลง 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 
11 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
14 

ร้อยละ 
15 

2. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน
เข้มแข็งที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 

ปี ๒๕๖๐ 
ร้อยละ 89 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
91 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
93 

ร้อยละ 
94 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
3. พัฒนาระบบป้องกัน แก้ไขภัยพิบัติ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชาชนในพื้นที่ 
6. สร้างความเข้าใจ และอำนวยความเป็นธรรม 
7. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  
 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดยะลา 
 

                   ” ชีวิตมั่งคง  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมยั่งยืน  ยะลาสันติสุข” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม  
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน  
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
                               (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้ มาตรฐานใน
      ทุกระดับชั้น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของ อาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน ผู้น าและ องค์กร
      ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ ครอบคลุมทุกด้าน 
กลยุทธ์ที่ ๘ วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการ เขา้มาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 9 กำหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติด อย่างจริงจัง 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาเด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ 
 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำผังเมืองรวมในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการลงทุน 
 ความเชื่อมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
บริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นระบบและมี  
     คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร และ ประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้าน     
     ภาษาและการให้บริการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้ มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและ พัฒนาข้อมูล
     ข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสำหรับ เกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม    
     เกษตรกรรมและการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบจดทะเบียนการค้า สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและ    
     กฎระเบียบพิธีศุลกากร 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 
กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมอุตสาหกรรม “ฮาลาล” แบบครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการ
การเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๒  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และท่องเที่ยวชายแดน           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบกำจัดน้ำเสียรวม ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล รักษา
     ทรัพยากรต้นน้ำและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของ
     ท้องถิ่น 
 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและศักยภาพของ 
ประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด อัตลักษณ์ของ ชุมชน 
     อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม  และ
     ขนบธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์    
    ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน  
 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
(๒)ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ๑) วิสัยทัศน ์
ศูนย์การเรียนรู้เด่น  คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ สู่สังคมสันติสุข 

 
  ๒) ยุทธศาสตร์ 
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 ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มาจากสภาพ
ปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณา
การเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขัน
ยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   ๔  ด้านดังนี้   
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพช ีวิต 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย   

 ๓) เป้าประสงค ์
 ๑. สร้างสังคมในเขตเทศบาลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. สนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ๓. สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ๔.  สร้างนิสัยรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬาแก่ประชาชนที่มี
ความสามารถ 
 ๕. สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 ๖. สนับสนุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมแก่สถานะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๗. ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
 ๘.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว 
 ๙.  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน รักการปลูกต้นไม้  
      สิ่งแวดล้อมใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๑๐.  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
 ๑๑.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย ใน
ครอบครัว 
 ๑๒.  การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
 ๑๓.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 ๑๔.  ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 ๑๕.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 ๑๖. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๗. การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใส 
       ตรวจสอบได ้
 ๑๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๙. ส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
  ๔) ตัวชี้วัด 
  ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 

 ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  

 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา   
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      วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

 ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
 ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  

 ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  

 ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

  ๕) ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

  ๖) กลยุทธ ์
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
   ๑.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
   ๑.๒ แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
   ๑.๓ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   ๑.๔ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการสาธารณสุข 
  ๑.๕ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู ่
   ๒.๑ แนวทางการพฒันาการคมนาคม 
   ๒.๒ แนวทางการพฒันาการจัดสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 
   ๒.๓ แนวทางการพฒันาการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
      ๒.๔ แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๓.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
       ๓.๒ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       ๓.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ 
       ๓.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
      ๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย 
      ๔.๒ แนวทางการพฒันา การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  
 ๗) จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
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๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐) แผนงานการเกษตร 
  ๑๑) แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒)แผนงานงบกลาง 
 

๘)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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 (3) การวิเคราะหเ์พื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   1) การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช ้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ เทศบาลตำบลแสลงพันจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมี
ความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาง
แผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติ
ตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล 
โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อม
ที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 
 
 
 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ) 
จุดแข็ง ( Strength ) 
 ๑.ระบบการบริหาร 
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 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอำนาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 ๒. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถนำระบบข้อมูลมา
พัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 ๓. อัตรากำลังพนักงาน  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตรากำลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
 ๔. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. ระบบการบริหาร 
 - กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 ๒. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 ๓.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) 
- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ 
   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  
- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat) 
- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 
    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
- การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด 

 
 ๒) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
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 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้า
มันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ 
และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่ง
ทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไข
ในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่ ๑๔ ซึ ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิ ดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตาม
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น
ท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื ่อนไขดังกล่าวท้าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒ ,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
 
ความเหลื่อมล้ำ 
 ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี
โอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ 
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ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื ้นที่นั ้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 
 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและ
สร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ 
รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความ
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 
บริบทภายนอก 
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื ่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว ่าง Information Technology ก ับ Operational Technology หร ือท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับกา รผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
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มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก  
 ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 
  ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง
จะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื ่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื ่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั ้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและ
มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นสำคญัของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย 
(Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือ 
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ส่วนที่ ๓ 
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคณุภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
สำนักปลดัฯ 

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทต.เมืองรามันห์ หนา้ที่ 66 

 

 การสาธารณสุข สาธารณสุข กองคลัง 
สังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั กองช่าง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

กองการศึกษา สำนักปลดัฯ 

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลดัฯ 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู ่

การบริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองการศึกษา 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความสัมพันธ์ของ
ชุมชน 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข 

   การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา สำนักปลดัฯ 

๔ ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง
และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

บริหารงานท่ัวไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

กองช่าง 

รวม ๔ ยุทธ ๕ ด้าน ๙ แผนงาน ๔ สำนัก/กอง ๕ หน่วยงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๗ 
 

    แบบ ผ.๐๑ 
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและคณุภาพ
ชีวิต 
  ๑.๑ แผนงานการศึกษา                        
  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
  ๑.๓ แผนงานงบกลาง 
  ๑.๔ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
  ๑.๕ แผนงาน การศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
 

๑๖ 
๒๑ 
4 

14 
 

6 

 
 
 

๖,๕๐๓,๖๐๐ 
1,146,500 
5,392,800 
2,804,000 

 
680,000 

 
 
 

๑๖ 
20 
4 

14 
 

5 
 

 
 
 

๖,๔๘๒,๖๐๐ 
1,126,500 
5,392,800 
2,824,000 

 
530,000 

 

 
 
 

๑๕ 
19 
4 

14 
 

6 

 
 
 

๖,๒๗๒,๘๐๐ 
1,026,500 
5,392,800 
2,854,000 

 
680,000 

 
 
 

๑๕ 
19 
4 

14 
 

5 

 
 
 

๖,๒๗๒,๖๐๐ 
1,026,500 
5,392,800 
2,854,000 

 
530,000 

 
 
 

๑๕ 
19 
4 

14 
 

6 

 
 
 

๖,272,600 
1,026,500 
5,392,800 
2,854,000 

 
680,000 

 
 
 

16 
21 
4 

14 
 

7 

 
 
 

31,804,000 
5,352,500 

26,964,000 
14,190,000 

 
3,100,000 

รวม 61 16,526,900 59 16,355,900 58 16,226,100 57 16,075,900 58 16,225,900 62 81,410,500 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู ่
  ๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  
  ๒.๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 
 

27 
 

3 

 
 

23,428,000 
 

700,000 

 
 

30 
 

3 

 
 

34,925,000 
 

700,000 

 
 

24 
 

3 

 
 

11,445,000 
 

1,912,000 

 
 

22 
 

3 

 
 

14,675,000 
 

1,512,000 

 
 

18 
 

3 

 
 

13,635,000 
 

400,000 

 
 

32 
 

3 

 
 

98,108,000 
 

5,224,000 

รวม 30 24,128,000 33 35,625,000 27 13,357,000 25 16,187,000 21 14,035,000 35 103,332,000 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๘ 
 

 
 

     แบบ ผ.๐๑ 
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕  ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารองค์กร ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๓.๒ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๓.3 แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

19 
2 
 

14 

 
 
 

2,380,000 
50,000 

 
720,000 

 
 
 

21 
3 
 

14 

 
 
 

2,540,000 
80,000 

 
720,000 

 
 
 

17 
2 
 

13 

 
 
 

2,235,000 
50,000 

 
710,000 

 
 
 

17 
3 
 

13 

 
 
 

2,625,000 
80,000 

 
710,000 

 
 
 

16 
2 
 

13 

 
 
 

2,545,000 
50,000 

 
710,000 

 
 
 

21 
3 
 

14 

 
 
 

12,325,000 
310,000 

 
3,570,000 

รวม 35 3,150,000 38 3,340,000 32 3,025,000 33 3,415,000 31 3,305,000 38 16,205,000 
๔) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.๑ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
 

 
 

6 
 
 

 
 

360,000 

 
 

3 

 
 

90,000 

 
 

4 

 
 

160,000 

 
 

4 

 
 

240,000 

 
 

5 

 
 

310,000 

 
 

6 

 
 

1,160,000 

รวม 6 360,000 3 90,000 4 160,000 4 240,000 5 310,000 6 1,160,000 
รวมทั้งสิ้น 132 44,164,900 133 55,410,900 121 32,768,100 119 35,768,100 115 33,875,900 141 202,107,500 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๙ 
 

 
 

แบบ ผ.๐๑/1 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา ที่นำมาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม ๕  ป ี
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

 
730,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

80,000 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

1,050,000 

รวมท้ังสิ้น 6 730,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 1,050,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๐ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 

นักเรียน ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ๔๔๗,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โรงเร ียนได้มาตรฐาน
เป ็นท ี ่ ยอมร ับของ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

 
๒. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ชุด
น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ จั ด
ก ิ จ ก ร ร ม พ ั ฒ น า
ผู้เรียนตลอดจนเป็น
การแบ ่ ง เบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน 
โรงเรียน
อนุบาล 

๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ๓๙๕,๕๐๐ ร ้อยละ ๘๐ ของ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กไดร้ับวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

๓. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพ ื ่อจ ัดซ ื ้อส ื ่อการ
เรียนการสอนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯ 

๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ ๑๔๔,๕๐๐ จำนวนเด็กที่ได้รับ
สื่อการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื ่อการเรียนการสอน
อย ่ า ง เ หม า ะ ส มี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน  

เพื่อสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของนักเรียน 

นักเรียน 
ในเขต

เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนโรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

น ั กเร ี ยนในเขตมี
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๑ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูค้อมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เนต็ 

เพื ่อให ้ความร ู ้และ
เสร ิมท ักษะการใช้
คอมให้กับพนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนกลุ่ ม
ต ่าง ๆในเขต 
ที ่เข ้าร ับการ
อบรม 

กลุ่มต่างๆ ในชุมชนมี
ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

๖. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสรมิ 
(นม)โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ป ร ะ ท า น อ า ห า ร
ครบถ้วนห้าหมู่ 

๓ แห่ง ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ๔,๓๘๐,๘๐๐ ร้อยละของ
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ได้รับประทานอาหาร
ครบห้าหมู่ 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนความ
พึงพอใจของ
ผู ้นำโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กและเยาวชนได้รวม
กิจกรรมอย่างมี
ความสุข 

กอง 
การศึกษา 

๘. โครงการเสรมิสร้างเด็ก
เก่งเด็กกล้า 

เพื ่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนใน
สังกัด

เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จำนวนผู้ผ่าน
การประเมิน
โครงการ ร้อย
ละ ๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
เด็กภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

กอง 
การศึกษา 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๒ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๙ โครงการจดัการเรียนรู้
ทักษะอาชีพสำหรับเด็ก
ปฐมวัยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาฯ
สังกัด

เทศบาลและ
โรงเรียน 

2๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความสุขโลก
ทัศน์กว้างขึ้น 

 

กอง 
การศึกษา 

๑๐. โครงการจดักิจกรรมส่ง
น้องสู่ความสำเร็จ 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจของเด็กและ
ผู้ปกครอง 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียน
อนุบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนนักเรียน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีขวัญกำลังใจ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๑. โครงการกลัยาณมิตร
นิเทศ 

เ พ ื ่ อ เ ป ็ น ศ ู น ย์
เครือข่ายการเร ียน
การสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก 
ศูนย์ในเขต
ใกล้เคียง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนครูผู้ดูแล
ที่เข้าร่วม
เครือข่าย 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
เครือข่าย สามารถ

ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๒. โครงการคาราวาน
เสรมิสร้างเด็ก 

เพ ื ่อส ่งเสร ิมการมี
ส ่วนร ่วมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

นักเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนความพึง
พอใจของผู้เข้า
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมอย่างมี

ความสุข 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๓. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคร ู

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของครูปฐมวัยสู่ครู
มืออาชีพ 

ครูศูนย์ และ
ครูโรงเรียน
อนุบาลใน

สังกัด 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จำนวนผู้ผ่าน
การประเมินหลัง
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
เด็กภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๔. โครงการมหกรรม
วิชาการเด็ก 

เพื่อพัฒนาทักษะของ
เด็ก ทั้ง 4 ด้าน 

ศูนย์พัฒนาฯ
และโรงเรียน

อนุบาล 

7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

หน่วยงานในเขต
เทศบาลมีการจัด
การศึกษาปฐมวัยไป
ในทางเดียวกัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๕. โครงการติดตั้งประตู
รั้ว สแตนเลส ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
น ั ก เ ร ี ย น ไ ด ้ รั บ
อ ั นตรายและ เพื่ อ
ป้องกันอันตรายจาก
รั้วเก่า 

จำนวน ๒ บาน  
๑).ขนาดกวา้ง 
๔ ม.สูง ๑.๘ 

๒).ขนาดกวา้ง 
๕.๕ ม. สูง ๑.๘ 

ม. 

12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ - - - จำนวน ๒ บาน โรงเรียนมีประตูรั้ว
ป้องกันเด็ก  และครู
ควบคุมดูแลเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๖. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานส่งเสรมิการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
เมืองรามันห ์

เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเร ียนการ
ส อ น ข อ ง ศ ู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเร ียนอนุบาล
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล
เมืองรามันห์ 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาศูนย์
ตลอดจนช่วย

จัดการดา้นอาหาร
และโภชนาการ

สำหรับเด็ก 

๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ จำนวน ๓ คน ศูนย์มีบุคลากรช่วย
ในการส่งเสริมการ
เรียนการสอน 

กอง 
การศึกษา 

รวม 16 โครงการ - -      - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๕ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคตดิต่อ 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
รวมถึงโรคอุบัติใหม ่

- จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
- ให้ความรูแ้ละ
รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ออกควบคุม
โรคติดต่อทุก
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

-พื ้นที ่ในเขตเทศบาล
ลดการเกิดโรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

๒. ส่งเสริมและรณรงค์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไม่ตดิต่อ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไม่ตดิต่อ 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนกลุ่ม
เสี ่ยงได้รับการ
ตรวจสุขภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับความรู้และตรวจ
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

๓. โครงการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้และเข้าใจ กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนใน

เขตมีสุขภาพดีทุก
ด้าน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม
มีความพึงพอ 

ประชาชนในเขตมี
สุขภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๖ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕. โครงการจดัตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุข 

ในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ไดร้ับบริการ 

เพ ื ่อให ้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๖. โครงการร้านอาหาร

ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 
เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มและ
พัฒนาร้าอาหาร 

๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน ประชาชนสุขาภาพดี
และปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๗. โครงการแมบ่้านปัญหา

เอดส ์
เพื่อให้แม่บ้านในเขต
มีสุขภาพที่ดี ป้องกัน
โรค 

๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน ประชาชนในพ ื ้ นที่
ปลอดภัยจากโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๘. โครงการสุขภาพดไีมม่ีภัย 

ถ้าอยากไดต้้องออกกำลัง
กาย 

เพ ื ่ อสร ้ างส ุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

ในเขต
เทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวนชุมชน ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพที่ดี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๗ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. โครงการตลาดนัดเพื่อ
สุขภาพ 

เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิ มและ
พัฒนาตลาดนัด 

ส่งเสริมตลาด
นัด ๒ แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนแห่ง ประชาชนสุขภาพดี กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐. โครงการพัฒนางาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -น้ำดื่มน้ำประปาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
-ขยะ  ลดอุบัตกิารณ ์

ประชาชนมีสุภาพดี
และปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๑. โครงการสมทบเข้า
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร ้ อ ยละขอ ง
ชุมชนที ่ได ้รับ
การดูแล 

ประชาชนได ้ร ับการ
ด ู แลด ้ านส ุ ขภาพ
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
๑๒. ค่าดำเนินการเอาชนะยา

เสพติด 
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่กระจายของยา
เสพติดในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ปัญหาการแพร่กระจาย
ของยาเสพติดลลง 

กอง 
สาธารณสุข/
สำนักปลดั 

๑๓. โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
เสียงใน การป้องกันการ
แพร่กระจายของยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่กระจายของยา
เสพติดในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

ปัญหาการแพร่กระจาย
ของยาเสพติดลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ/

สำนักปลดั 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๘ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑4. ค่าดำเนินการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพื้นท่ีชุมชน 

๗ ชุมชน ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจ 

ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑5. โครงการสำหรบัสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
จำนวนสัตว์ในเขต
เทศบาล 

๗ ชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จำนวนสัตว์ใน
ชุมชนได้รับการ
สำรวจร้อยละ 
๘๐ 

ข้อมูลจำนวนสัตว์ใน
เขตเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑6. โครงการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 

๗ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ขับเคลื่อน 

ประชาชนในพื ้นที ่มี
ความปลอดภ ัยจาก
สัตว์เพิ่มมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑7. โครงการดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๗ 
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ - - - - จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ป้องกันและ
แก้ไข 

ประชาชนในพ ื ้ นที่
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๗๙ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑8. โครงการดำเนินการ
ป้องกันและการแกไ้ข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขต
เทศบาล 

๗  
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ปราศจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

19. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาดให้
มีมาตรฐาน สะอาดและ
ปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ตลาดของเทศบาลให้มี
มาตรฐาน 

ตลาดในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผลการประเมิน
ตลาดได้ในระดับ
ที่ด ี

ตลาดในเขตเทศบาลมี
มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒0. โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพตาม
แนวทางพระราชดำริ 

จำนวน ๗ 
ชุมชนๆละ 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได ้ร ับการ
ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒1. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์เลี้ยงใน
ชุมชนทั้ง ๗ 

ชุมชน 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ สัตว์เลี้ยง ร้อย
ละ ๘๐ ไดร้ับ
การฉีดวัคซีน 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม  21 โครงการ - -      - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๐ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๓ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตเทศบาล 

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ จำนวน 
๙ คน /ป ี

ผ ู ้ป ่ วยเอดส ์ ในเขต
เทศบาลมีรายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 

๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ ๓,๙๒๕,๒๐๐ จำนวน 
๔๙๐คน/ ป ี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
มีรายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพคนพิการ 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการในเขต
เทศบาล 

ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ ๑,๑๑๓,๖๐๐ จำนวน 
๑๑๖ คน/ป ี

ผู้พิการในเขตเทศบาล
มีรายได้ยังชีพ 

สำนัก 
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี  

-เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณสุขในเขต
เทศบาล 

สมทบเงินเข้า
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ตามประกาศ

คณะกรรมการ
หลักประกันสุขา
ภาพแห่งชาต ิ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สมทบ
เงินกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตามที่

กำหนด 

ประชาชน ใน เ ขต
เทศบาลได้รับการดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม  4 โครงการ - -      - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๑ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนยึด
หลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำเนินชีวิต 

ประชาชน ใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีค ุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
๑ ชุมชน ๑ ผลติภณัฑ์
ของกลุ่มสตรีในเขต
เทศบาล 

เพื ่อเพิ ่มรายได้ของ
กลุ่มสตรี 

๗ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนชุมชนที่
เข้าร่วม 

กล ุ ่มอาช ีพม ีรายได้
เสริมมากยิ่งขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการอบรมและทัศน
ศึกษากลุ่มสตรีและผู้นำ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะ
และเป ิดโลกท ัศน์
กว้างขึ้น 

กลุ่มสตรีและ
ผู้นำชุมชนใน
เขตเทศบาล 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาช ิกกล ุ ่ มได ้ รั บ
ความรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพในกลุ่ม
เพิ่มขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๔. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่ม
พุทธศาสนิกชน 

เพื ่อให้สมาชิกกลุ่ม
ได้รับความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพมาก
ขึ้น 

กลุ่ม
พุทธศาสนิกชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาช ิกกล ุ ่ มได ้ รั บ
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5. ติดตั้งระบบประหยัด
พลังงานโซล่าเซลล ์

เ พ ื ่ อ ป ร ะห ย ั ด ค่ า
ไฟฟ้าในสำน ักงาน
เทศบาล 

แผงโซล่าเซลล์
ขนาดไม่น้อย

กว่า 330 วัตต์
อุปกรณ์ครับชุด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เกิดการใช้
พลังงานทดแทน
อย่างเต็ม
รูปแบบ 1 แห่ง 

ประหย ัดค ่ าไฟของ
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

ร่วมกับกระทรวง
พลังงานจังหวัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๒ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
เขตเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุคนพิการ 

ผู้สูงอายุและคน
พิการในเขต 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

-เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนการ
ดำเนินการสภาเด็ก
และเยาวชน 
-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน 

กิจกรรมของ
เด็กและ
เยาวชน 

5๐,๐๐๐ 70,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกิจกรรม สภาเด ็ กและเยาวชน
เทศบาลมีศักยภาพในการ
ค ิ ดการทำและบร ิหาร
จัดการ 
-เด ็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลได้พัฒนาศักยภาพ
ของตน รู้จักทำงานเป็นทีม 

กองการศึกษา 

8. โครงการโลกสดใสด้วย
มือเยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนได้เปิด
โลกทัศน ์

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความสุข 

กอง 
การศึกษา 

9. ส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง
(ซุปเปอร์อั้งโล่) 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในระดับ
ครัวเรือนเพื่อลดการใช้
ก๊าซ LPG 

อส.พน./เครือข่าย
ครัวเรือนต้นแบบ

จำนวน 60 
ครัวเรือน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ครัวเรือน
ต้นแบบ 60 
ครัวเรือน 

ครัวเร ือนมีพลังงาน
ทดแทนลดรายจ่าย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

ร่วมกับกระทรวง
พลังงานจังหวัด 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
    ๑.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10. โครงการเสริมสร้างความรู้
ประชาธิปไตยและกฎหมาย
ที่ควรรู้ 
 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง
ตามหลักประชาธิปไตยรว่ม
ทั้งกฎหมายที่ควรรู้ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รับความรู้
เพ ิ ่มข ึ ้นและม ีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

11. โครงการส่งเสริมปลูกผัก
สวนครัวในครัวเรือน 

1. เพื่อให้เกษตรกรมีผัก
บริโภคและปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
3. เพื่อสร้างอาชีพเสริมแก่ผู้
ที่ว่างงาน 

เกษตรกร
หมู่1,2,และ6 ที่
อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองรา
มันห์ 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 1. เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการจำนวน 100 
ราย ได้รับการอบรม
การปลูกผักสวนครัว 
2. เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80% 
นำความรู้ไปปฏิบัติ 

1. เกษตรกรมีผัก
บริโภคและปลอด
สารพิษในครัวเรือน 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
3. สร้างอาชีพเสริมแก่ผู้
ที่ว่างงาน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

ร่วมกับสำนกังาน
เกษตรอำเภอรา

มัน 

๑2. โครงการถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20๐,๐๐๐ 200,000 200,000 20๐,๐๐๐ 200,000 ร้อยละของร้านค้า
ที่เข้าร่วม 

ประชาชน ใน เ ขต
เทศบาลม ี รายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑3. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุประจำป ี

เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมกิจกรรม
และพบปะสรา้งสรรค์ 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
และผู้ด้วยโอกาส
ในเขตเทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึ่งพอใจ 

ผู ้ส ูงอายุผู ้พิการและ
ผู ้ด้อยโอกาสในตำบล
ได้ได้รับการดูแล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

14. สนับสนุนเตามณฑล เพื่อเผยแพร่การใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
(เชื้อเพลิงชีวมวล)ซ่ึงมีการใน
พื้นที่เพื่อลดการใช้กา๊ซ LPG 

วิสาหกจิชุมชน/
กลุ่มอาชีพ
OTOP/มัสยิด/
ศูนย์รวมชุมชน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปีละ 2 แห่ง ป ร ะ ช า ชน ม ี ท า ง
เล ื อกใช ้ พล ั งงาน
ทดแทน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล

ร่วมกับกระทรวง
พลังงานจังหวัด 

รวม 14 โครงการ - -      - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

         ๑.๕  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการแข่งขันฟุตซอล
เยาวชนต้านภัยยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตสำนึกให้เด็กและ
เยาวชนสนใจในการ
เล่นกีฬาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลต้าน
ภัยยาเสพติด โดย
มีทีมจากทุกชุมชน

เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

1๐๐,๐๐๐ - 1๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนทีมเข้า
ร่วมการแข่งขัน
อย่างน้อยชุมชน
ละ 1 ทีม 

เยาวชน และประชาชน
ม ี ส ุ ขภาพแข ็ งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษา 

 

๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน (ทัวร์นา
เม้นท์) 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนจนสนใจ
เล่นกีฬา และมีการ
พัฒนาการด้านการ
กีฬา 

นักกีฬา 
ของเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนความพึง
พอใจของผู ้เข้า
โครงการร้อยละ 
๘๐ 

ทำให้นักกีฬาของ
เทศบาล มีพัฒนาการ
ด้านการกีฬาดีขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๓. โครงการกีฬาสีโรงเรียน
ในสังกัด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากร/เด็ก
และผูป้กครอง 

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - จำนวนความพึง
พอใจของ ร้อย
ละ ๘๐ 

เพื ่อพัฒนาทักษะการ
เล ่นกีฬาสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต้านภยัยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
กำลังกายสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล ๗ 

ชุมชน 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษา 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๕ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

   ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
         ๑.๕  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕. โครงการฝึกทักษะใน
ด้านกีฬา (ฟุตบอล)
ให้แก่เยาวชน 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะการ
เล่นกีฬาฟุตบอล 

ประชาชน 
ในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม เยาวชนม ีท ักษะการ
เล่นฟุตบอลเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 

๖. โครงการแข่งขันกีฬา  
เปตอง 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการจดักิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาและ 
สันทนาการ 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 - 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

รวม 7 โครงการ - -      - - - 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๖ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างสำนักงาน อบต.
กายูบอเกาะ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวกปลอดภยั
และเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

กว้าง 4 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 320 
ม.หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,280 

ตร.ม. 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

320 ม.หรือ
มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 

1,280 ตร.
ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

2. โครงการบุกเบิกถนนผิว
จราจรหินคลุกสายเลียบ
ทางรถไฟ เสนารัตน์- 
ปรีชาวิถี พร้อมท่อ
เหลี่ยม 
 

เพื่อให้ราษฎรสัญจร
ได้สะดวกปลอดภยั
แก้ปัญหาน้ำท่วม
และเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ 

กว้าง 6 ม.ยาว 
410 ม. หรือมี
พื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 
2,460 ตร.ม.

พร้อมท่อ
เหลี่ยม จำนวน 

1 จุด 

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
410 ม.
พร้อมท่อ
เหลี่ยม

จำนวน 1 
จุด 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยและ
ระบายน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๗ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ฟิดาวร์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้
สะดวกปลอดภยั
แก้ปัญหาน้ำท่วมและ
เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ 

กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. 

ระยะทาง 35 
ม.หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อย

กว่า 140 ตร.ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 35 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 140 

ตร.ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

4. โครงการปรับปรุง รั้ว
กูโบว์ ตอแล หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันสัตว์
ต้องห้ามตามหลัก
ศาสนาและเพื่อสร้าง
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ขนาด สูง 2.10 
เมตร ยาว 221 

เมตร 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 ความยาวไม่
น้อยกว่า 221 

เมตร 

ประชาชนมีสถานท่ี
ฝ ังศพถูกต ้องตาม
หลักศาสนา 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกาแฮ ซอย 
๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง ๕ ม 
ระยะทาง ๕๐๐ 

ม. 

- ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ระยะทาง 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกาแฮ ซอย 
๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

กว้าง ๕ ม 
ระยะทาง ๑๐๐ 

ม. 

- ๑,๖๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ระยะทาง 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๘ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างรั้วกู
โบร์ปาแยยือนิ หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันสัตว์
ต้องห้ามตามหลัก
ศาสนาและเพื่อ
สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ขนาดสูง 2.60 
เมตร ยาว 109 
เมตร 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ความยาวไม่
น้อยกว่า 

109 เมตร 

ประชาชนมีสถานที่
ฝ ังศพถ ูกต ้องตาม
หลักศาสนา 

กองช่าง 

8. โครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ
ในเขตเทศบาล 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ในเขตเทศบาล
จำนวน 100 

ฝา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนไม่
น้อยกว่า 
100 ฝา 

เพื่อป้องกันอันตราย กองช่าง 

9. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลภายในเขต
เทศบาลฯ 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคใน
ครัวเรือน 

จำนวน ๔ บ่อ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ 24๐,๐๐๐ - จำนวนบ่อ ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑0. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบหอ
ถังแชมเปญ ๒๐ ลบ.ม. 

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคใน
ครัวเรือน 

๓ แห่ง ๓,8๐๐,๐๐๐ ๓,8๐๐,๐๐๐ ๓,8๐๐,๐๐๐ - - ปีละ 1 แห่ง ประชาชนม ีน ้ำใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๘๙ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑1. โครงการก่อสร้างรั้วกู
โบร์ลีนา หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันสัตว์
ต้องห้ามตามหลัก
ศาสนาและเพื่อ
สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ขนาดสูง 2.60 
เมตร ยาว 277

เมตร 

1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ขนาดพื้นที่รั้ว
ยาวไม่น้อย
กว่า 277 

เมตร 

ประชาชนมีสถานที่
ฝ ังศพถ ูกต ้องตาม
หลักศาสนา 

กองช่าง 

๑2. โครงการก่อสร้างรั้ว
สนามฟุตบอลชุมชน   
กาแฮ หมู่ที่ 2 

เพื่อจัดระเบียบ
โซนสนามและเพื่อ
ป้องกันอันตรายที่
จะเกิดขึ้นกับ
บ้านเรือนใกล้เคียง 

ขนาดสูง 2.60 
เมตา ยาว 73
เมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ขนาดพื้นรั้ว
ยาวไม่น้อย

กว่า 73 เมตร 

จัดระเบียบสนาม
และสามารถป้องกัน
อันตราย 

กองช่าง 

๑3. โครงการก่อสร้างรั้วกู
โบร์ โตะ๊รือแม หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันสัตว์
ต้องห้ามตามหลัก
ศาสนาและเพื่อ
สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ขนาดสูง 2.60 
เมตร ยาว 306 

เมตร 

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 ความยาวไม่
น้อยกว่า 

306 เมตร 

ประชาชนมีสถานที่
ฝ ังศพถ ูกต ้องตาม
หลักศาสนา 

กองช่าง 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๐ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14. โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
เมืองราม้นห ์

เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 15 เมตร 

570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 ขนาดพื้นที่
ความยาวไม่
น้อยกว่า 15 

เมตร 

ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
อาคารได้อย่าง
เต็มที ่

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑5. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุก สาย   
กาแฮ-ตะโล๊ะซีเระ๊ 

เพื่อใช้ในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
7 เมตรหรือมี
พื้นที่รวมกันไม่

น้อยกว่า 2,800 
ตร.ม. 

1,๐25,๐๐๐ 1,๐25,๐๐๐ 1,๐25,๐๐๐ 1,๐25,๐๐๐ 1,๐25,๐๐๐ จำนวนแห่ง ช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

16. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมรางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจรูญวิถี 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

หนา 0.40 ม.
ระยะทาง 
256.50 ม. 

1,023,000 - - - - ความยาวไม่
น้อยกว่า 
256.50 

เมตร 

การระบายน้ำทิ้ง
จากบ้านเรือนดีขึ้น 

กองช่าง 

๑7. โครงการอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งเสาพร้อม
สาย 100 ชุด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - จำนวนชุด ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๑ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18. โครงการก่อสร้างบ้าน
สำหรับผู้ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือคน
ยากจนท่ีไมม่ีที่อยู่
อาศัย 

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๖ เมตร จำนวน 1 

หลัง/ป ี

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 5 หลัง ผู้ยากจนมีที่อยู่
อาศัย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

19. ก่อสร้างคูระบายน้ำ 
คสล.สายตะโล๊ะดิง 

เพื่อระบายน้ำใน
ชุมชน 

กว้าง 0.60 ม. 
ยาว 200 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ยาว ไม่น้อย
กว่า 200 

เมตร 

ระบายน้ำในชุมชน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างทาง
เท้าพร้อมคูระบายน้ำ 
คสล.ข้างซอยตรอก
จันทร์ 

เพื่อการระบายน้ำ
ที่ด ี

ถนนกว้าง ๑.๓๐ 
ม.ยาว ๔๖ ม.     
คูระบายน้ำ  

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

การระบายน้ำไดด้ี
ขึ้น 

กองช่าง 

๒1. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

เพื่อให้สำนักงานมี
ความพร้อม
สำหรับบริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำนักงาน

เทศบาล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนแห่ง สำนักงานมีความ
พร้อม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๒ 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒2. โครงการจดัทำผังเมือง
ชุมชน เขตเทศบาล 

เพื่อจัดระเบียบผัง
เมืองในเขต
เทศบาล 

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ชุมชน 

เทศบาลมีความเป็น
ระเบียบมากขึ้น 

กองช่าง 

๒3. โครงการตีเส้น ติดตั้ง
สัญญาณไฟ จราจรและ
ป้ายจราจรในเขต
เทศบาล 

เพื่อลดอุบัตเิหตุใน
การขับขี่
ยานพาหนะ 

๓ ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนมากขึ้น 

กองช่าง 

๒4. โครงการติดตั้งกระจก
ตามแยกในเขตเทศบาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้
ขับข่ี 

๗  ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนปลอดภัย
ในการใช้รถมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

25. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพาณิชย์วิทย์ 

เพื่อระบายน้ำจาก
บ้านเรือน 

ขนาด ๑ เมตร
ระยะทาง ๓๐๐ 

เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - จำนวนเมตร ระบายน้ำจาก
บ้านเรือนเป็นอย่าง
ด ี

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๓ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๒6. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์สุสานลีนา 
 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕ เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ประชาชนมีศาลาใช้
ประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับ
เด็กและเพิ่มความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น 

สูง ๑.๘๕ ม. 
ยาว ๖๕ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเป็นระเบียบ  
และเด็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

28. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ชุมชน
ตอแล หมูที่ ๒   

เพื่อใช้ในการ
อุปโภคและบรโิภค 

จำนวน ๑ แห่ง ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ - ปริมาณเพียง 
พอต่อการใช้

งาน 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยล.ถ.๐๔-๐๑๘  
สายตลาฆอฤาแก-กายู
บอเกาะใต้  
 

เพื่อให้ราษฏร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม.    
หนา ๐.๑๕ ม.

ระยะทาง ๑๕๐ ม. 
 

๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ - - - ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
๑๕๐ ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๔ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

30. โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กยล.ถ-๐๔-๐๑๗
สายชุมชนบ้านตลาด
ล่าง 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก 

กว้าง ๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.

ระยะทาง    
๖๐๐ ม. 

 

- ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
๖๐๐ ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายกาแฮ ซอย ๑ 

เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก 

กว้าง ๕ ม 
ระยะทาง     
๕๐๐ ม. 

- ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ระยะทาง 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32. เสรมิผิวและซ่อมสร้าง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
- สายสุนทร ยล.-ถ.๐๔-
๐๐๗  
- สายศึกษา ยล.-ถ.๐๔-
๐๐๘  
-สายข้างมัสยิดอิสลามี
ยะห์ ยล.-๐๔-๐๑๕  

เพื่อให้
ประชาชนใน
พื้นที่ได้สัฐจร
สะดวกมากข้ึน 

พื้นที่ รวม 
๒,๑๒๐ ตร.ม. 

๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่รวม 
๒,๑๒๐ 
ตร.ม 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวก 

กองช่าง 

รวม 32 โครงการ - -      - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๕ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
    ๒.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการจดัการขยะ 
 

เพื่อเป็นการแยก
ขยะ  

๗ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณขยะลดลง กอง 
สาธารณสุขฯ 

๒. โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ 

เพื่อสร้างสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ
และสถานท่ีออก
กำลังกาย 

ปรับปรุง
สวนสาธารณะโดย
สร้างสถานีออก

กำลังกาย จำนวน 
7 สถาน ี

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จำนวน
สถานีออก
กำลังกาย 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย และมี
สถานที่พักผ่อนเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓. โครงการจ้าง
บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ชุมชนละ 4 คน 
รวม ๗ ชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑,๕๑๒,๐๐๐ ๑,๕๑๒,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี
จิตสำนึก

รักษ์
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่เขตเทศบาลมี
ความสะอาดมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 3 โครงการ - -      - - - 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๖ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงกาอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวันและ
กฎหมายท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
และพนักงานของ
เทศบาลมคีวามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน
และกฎหมาย
ท้องถิ่น 

ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 
จำนวน 80 คน 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีเข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80  

ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
พนักงานเทศบาลมี
ความร ู ้ เก ี ่ ยวกั บ
กฎหมายฯ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการอบรมสมัมนา
ทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล 

เพื่อศึกษาดูงาน
และนำความรู้มา
พัฒนาองค์กร 

สมาชิกสภา 
และพนักงาน

เทศบาล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง สามารถพัฒนา
องค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห ์

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
คุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

-คณะผูบ้ริหาร 
-สมาชิกสภา 
-บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ 2๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง ประสิทธิภาพของ
งานมีผลสัมฤทธิ์ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๗ 
 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได ้

เพื่อเผยแพร่การ
ประชาสมัพันธ์
และเชิญชวน
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือชำระภาษ ี

เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได ้

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การชำระภาษี
ได้มากขึ้น 

ประสิทธิภาพของ
งานมีผลสัมฤทธิ์ 

กองคลัง 

๕. โครงการจดัการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
เลือกตั้ง 

รองรับการจดัการ
เลือกตั้งใน
เทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง การดำ เน ิ นการ
โปร่งใส เป็นธรรม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

6. โครงการคณะผู้บรหิาร
เทศบาลเยี่ยมชุมชน 

คณะผู้บริหาร
เยี่ยมประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล
ทั้ง ๗ ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ๗ ชุมชน 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - - - ๗ ชุมชน เพื่อจะได้ทราบความ
เดือดร้อนและความ
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

7. โครงการติดตั้งบอรด์
ประชาสมัพันธ์ในชุมชน 

เพื่อประชาสมัพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ 

บอร์ดในชุมชน ๗ 
แห่ง 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗ แห่ง ประชาชนได ้ รั บ
ข้อมูลข่าวสารมาก 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๘ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8. โครงการจดังานวัน
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมและ
นันทนาการ 

ประชาชนร่วมจดั
กิจกรรมวัน
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๙. ค่าเช่าสัญญาณและดูแล
ระบบอินเทอร์เนต็ 
(เว็บไซต์) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารการ
ดำเนินงาน 

เช่าสัญญาณและ
ดูแลระบบ

อินเทอร์เน็ต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓ ครั้ง  ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๐. โครงการจดัทำวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์และป้าย
ประชาสมัพันธ์ต่างๆใน
เขเทศบาล  

เพื่อประชาสมัพันธ์
การดำเนินงานต่าง 
ๆของเทศบาล 

ประชาสมัพันธ์ใน
เขตและหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปีละอย่าง
น้อย 4  ฉบับ 

ประชาชนได้
รับทราบการ
ดำเนินงานของ
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๑. โครงการติดตั้งระบบ
ประชาสมัพันธ์ไรส้าย 

เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลต่าง ๆ 

20 จดุ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ประชาสัมพันธ์ 
ทั่วถึง ๑๐๐ 
เปอร์เซนต์ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๙๙ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๒. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ๗ 

ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม  

ประชาชนได้รับ
ความรู้การเลือกตั้ง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑๓. โครงการจดังาน/กิจกรรม
ตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิ
พลฯ (ร.๑๐) สมเดจ็พระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานตาม
พระราชดำริต่างๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลร่วมจัด
กิจกรรมวันแม ่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๐ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑4. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในอาคาร
และบรเิวรสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมือง    
รามันห ์

เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จำนวน ๑๒ กล้อง
(โดยจัดซื้อนอก
มาตรฐานราคา

กลาง ) 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - - จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนและเจ้า
หน้ามีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑5. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

เพื่อสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ความความพึง

พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเกิดความ
ปรองดองและมีความ
สมานฉันท ์

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑6. โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ความสัมพันธอ์ันดี 
และเกิดการมีส่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ข้าราชการ 
พนักงานจ้างและ

ประชาชน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครั้ง เกิดความรักความ
สามัคคี
ความสัมพันธ์อันดี 
และเกิดการมสี่วน
ร่วมในการทำ
กิจกรรม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๑ 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑7. โครงการรักน้ำ  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเฉลิมฉลองพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเสด็จเฉลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ  
๗๐  ป ีและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระ
บาทราชีนินาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๗ รอง ๘๔ 
พรรษา 

๒๐๐  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๑8. โครงการอุดหนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

ค่าดำเนินการ
ศูนย์ฯ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ ๑ ครั้ง สามารถช่วย
ประชาชนในพื้นที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อำเภอรามัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๒ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

19. โครงการจดังาน/กิจกรรมเฉลมิหรอื
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิ
ราลงกรณมหศิรภมูิพลฯ (ร.๑๐) 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินีและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อเทิดทูนพระ
เกียรติและ
เทิดทูนสถาบัน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

20. โครงการจดัทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจัดทำแผน
ท่ีภาษี 

แผนที่ภาษ ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำเรจ็๑๐๐
เปอร์เซ็นต ์

เทศบาลมีแผนที่ภาษี
ที่เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

๒1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
อาคารเรยีนและบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามัน 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด

จำนวน ๑๒ 
กล้อง 

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

รวม 21 โครงการ - -      - - - 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๓ 
 

แบบ ผ.0๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการจดัเวที
ประชาคมชุมชน/
เทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาตำบล 

ร้อยละ ๕ ของ
จำนวนครัวเรือน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือน 

เทศบาลสมารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒. โครงการอบรมการ
จัดทำแผนและทบทวน
แผนชุมชนเทศบาล 

เพื่อจัดทำแผน
ชุมชน 

๗ ชุมชน - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - จำนวนชุมชน แผนชุมชนได้รับการ
ทบทวนและสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดทำแผนของ
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๓. โครงการจดัทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ำ) 

เพื่อใช้ในการ
พัฒนาด้าน
การเกษตรและ
แหล่งน้ำ 

๗ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม 

เทศบาลมีข้อมูลด้าน
การเกษตรและแหล่ง

น้ำ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 3 โครงการ - -      - - - 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๔ 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเดือน
รอมฎอนอัลมูบาร็อค 

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีทาง
ศาสนาให้คงอยู่
ตลอดไป 

สนับสนุนกิจกรรม
เดือนรอมฎอน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
ประเพณีทางศาสนา 

กอง 
การศึกษา 

๒. โครงการจดังานเมาลิดน
บี 

เพื่อสนับสนุน
ประเพณีให้คงอยู่
ตลอดไป 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุน
จัดงานกวนอาซูรอ
ประจำป ี

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนาให้คงอยู ่

สนับสนุนจดังาน
กวนอาซูรอ
ประจำป ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษา 

๔. โครงการจดังาน วันฮารี
รายออีดิลฟติร ี

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๗  ชุมชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีทางศาสนา
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๕ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ่

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีที่ดีงาม 

สนับสนุนกิจกรรม
วันข้ึนปีใหม่ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประเพณีได้รับการ
อนุรักษ ์

กอง 
การศึกษา 

๖. โครงการจดังาน วันฮารี
รายออิลอัฎฮา (รายอ
ฮัจญี) 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรม ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๗ ชุมชน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีทางศาสนา
เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๗. โครงการแหเ่ทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริม
ประเพณีศาสนาใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง

พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข 

กอง 
การศึกษา 

๘. โครงการรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อแสดงความ
กตัญญู และเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘๐ 
ของความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมมีความ
กตัญญูและรักษ์
วัฒนธรรมมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๖ 
 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๙. ส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณีชักพระ 

เ พ ื ่ อ อ น ุ ร ั ก ษ์
ว ั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาพุทธใน

พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รักษาประเพณีที่ดี
งาม 

กอง 
การศึกษา 

๑๐. เบิกฟ้ารามัน สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมประเพณี ร่วมจัดงานเบิกฟ้า
รามัน สืบสาน

วัฒนธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม 

กอง 
การศึกษา 

๑๑. ประเพณีวัฒนธรรมและ
วันสำคัญอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง 

เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชน ๗ 
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการอนุรักษ์
ประเพณีมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

๑๒. โครงการรำลึก ๑๑ มีนา 
วันพระเศวต 

เพื ่อรำลึกวันพระ
เศวตของอำเภอ 
รามัน 

รำลึกพร้อมกันท้ัง
อำเภอรามัน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนผู้เข้าร่วม
รำลึกพร้อมกัน 

กอง 
การศึกษา 

๑๓. โครงการจดัขบวนแห่
งานมหกรรมผลไม้และ
งานของดีอำเภอรามัน 

เพื ่อจ ัดขบวนแห่  
งานมหกรรมผลไม้
แ ล ะ ง า น ข อ ง ดี
อำเภอรามัน 

จัดขบวนแห ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงาม 

กอง 
การศึกษา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๗ 
 

 
แบบ ผ.0๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕ การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๓ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑๔. โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
อำเภอรามัน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลป 
วัฒนธรรมประเพณี
ของอำเภอ 

จัดขบวนแห ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้
เป็นที่แพร่หลาย 

กอง 
การศึกษา 

รวม 14 โครงการ - -      - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๘ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการระงับ
อ ั คค ี ภ ั ย ร วมถึ ง
ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง 

พนักงานดับเพลิง
สมาชิก อปพร.
และประชาชน 
จำนวน 80 คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 
ของผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมมี
ความเข้าใจใน
การป้องกัน 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
เข้าใจในแผนการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการจดังานวัน    
อปพร.ประจำปี  

เพื ่อเตรียมความ
พร ้อมร ับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

๗  ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
มากขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

3. โครงการอบรมฟื้นฟูการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื ่อเตรียมความ
พร ้อมร ับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

๔๐  คน ๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
มากขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการขุดลอกบ่อน้ำ
สำหรับรถดับเพลิง 

เพื่อให้รถดับเพลิง
ม ีน ้ ำสำหร ับสูบ
ช ่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 

๓ แห่ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้า
รับกิจกรรม 

รถดับเพลิงมีนำใช้
สำหรับสูบ 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๐๙ 
 

แบบ ผ.0๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1 การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5. โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
เขตเทศบาล 
 

เพื ่อเตรียมความ
พร ้อมร ับการก่อ
เหตุความไม่สงบ
ในพื้นที ่

เครือข่าย ๗ 
ชุมชน 

๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดความผาสุกในพื้นที่ สำนัด
ปลัดเทศบาล 

6. โครงการจัดกิจกรรมการ
ดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุของถนนช่วง
เทศกาลสำคัญ 
 

เพ ื ่ อดำเน ินการ
ป ้ อ งก ั นและลด
อุบัติเหตุของถนน
ช่วงเทศกาลสำคัญ 

๗  ชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้มาก
ขึ้น 

สำนัด
ปลัดเทศบาล 

รวม 6 โครงการ - -      - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๐ 
 

 
แบบ ผ.0๒/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 1. ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

สนับสนุน
อุปกรณ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุมีอาชีพใน
การดำรงชีวิต 

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2. ส่งเสริมการเลีย้ง
ปลาด ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 1-6 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพเลี้ยง
ปลาดุไดร้ับ

พันธ์ปลาและ
อาหารครบ 

กลุ่มเลี้ยงปลาดุ มี
อาชีพเสริมสร้าง
รายได ้

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 2 โครงการ - -      - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๑ 
 

 
แบบ ผ.0๒/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

 1. บุกเบิกถนนดิน
ลูกรัง หมู่ที่ 1
สายบาโงโตะเซะ 
- อาโงอาบ ู

เพื ่อการสัญจรไป
มาของประชาชน
ได้สะดวกยิ่งข้ึน 

บุกเบิกถนน
ดินลูกรังหมู่1

และหมู6่ 

250,000 - - - - บุกเบิกถนนดิน
ลูกรังจำนวน 1 
สาย 

ประชาชนสัญจรได้
สะดวก 

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

กองช่าง 

2. เจาะบาดาล
ชุมชนตลาดบน
(เขาแดง) 

เพ ื ่อการบร ิโภค
อ ุ ป โ ภ ค ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จำนวน 1 บ่อ 100,000 - - - - จำนวน บ่อ
บาดาลที่ได้รับ
การเจาะและ
ประชาชนมี
ความพอใจ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้
น้ำบาดาล 

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

กองช่าง 

3. สร้างแก้มลิง
ชุมชนลีนา 

เพื ่อป ้องกันการ
กัดเซาะของน้ำ 

จำนวน 1 
แห่ง 

100,000 - - - - ประชาชนมี
ความพึ่งพอใจ 

ป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ำ 

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

กองช่าง 

4. ขยายประปา
หมู่บ้านกาแฮ 

เพ ื ่อการบร ิโภค
อ ุ ป โ ภ ค ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

200,000 - - - - จำนวน
ครัวเรือนที่ได้

ใช้ 

ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 

แผนชุมชน
ระดับตำบล 
กายูบอเกาะ 

กองช่าง 

รวม  4 โครงการ - -      - - -  



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๒ 
 

 
แบบ ผ.0๒/2 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
พรุตลาดล่าง  

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก
รองรับการ
ท่องเที่ยว 

กว้าง ๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.ไหล่

ทาง ๐.๕๐ ม.
ระยะทาง 2,500 

ม.หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อยกว่า 
15,000 ตร.ม. 

9,137,000 9,137,000 9,137,000 9,137,000 9,137,000 ระยะทางไม่
น้อยกว่า 
15,000ตร.ม. 

ราษฎรสัญจรได้
สะดวกส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๒. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณพรุตลาด
ล่าง 

เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมพรุ
ตลาดล่างให้น่าอยู่
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของชาวรามัน 

ชนาดพื้นท่ี 
16,000 ตาราง

เมตร 
 

9,926,000 9,926,000 9,926,000 9,926,000 9,926,000 ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
16,000 
ตารางเมตร 

พรุตลาดล่างได้รับ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๓ 
 

 
แบบ ผ.0๒/2 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน Asphaltic Concrete 
สายพาณิชย์วิทย์ หมู่ที่ ๖ 
ตำบลกายบูอเกาะ 

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยและเพื่อ
รองรับการ
เจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ 

ปริมาณ
ระยะทาง  ๓5๐ 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม่น้อย

กว่า ๓,๕๑๕.๔๕
ตารางเมตร 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระยะทางไม่
น้อยกว่า ๓5๐ 
เมตรหรือมี
พื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 
3,515.45 ตร.

ม. 

ราษฎรสัญจร
ไ ด ้ ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างกำแพงกัน
ดิน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห ์

เพื่อกันดินและ
ป้องกันอันตราย 

สูง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
กำแพง ไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ 
ม. 

สามารถป้องกัน
ดินทรุดได้เป็น
อย่างดี 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๔ 
 

แบบ ผ.0๒/2 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
            ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
Asphaltic Concrete 
สายทางเข้าค่ายลูกเสือ
จังหวัดยะลา หมู่ 1 
ตำบลกายบูอเกาะ 
อำเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา  

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยและเพื่อ
รองรับการ
เจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ 

ปริมาณระยะทาง 
๑,๑๐๐ เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า ๖,๙๓๘ 

ตารางเมตร 

๕,๙๐๔,๑๐๙ ๕,๙๐๔,๑๐๙ ๕,๙๐๔,๑๐๙ ๕,๙๐๔,๑๐๙ ๕,๙๐๔,๑๐๙ ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

๑,๑๐๐ ม.หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,938 

ตร.ม. 

ราษฎรสัญจร
ไ ด ้ ส ะ ด ว ก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6. 
 

โครงการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาลตำบลเมือง
รามันห ์

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ชายของสำหรับ
ประชาชน 

จำนวน 1 หลัง ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ 1 แห่ง ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ตลาดสดที ่ได้
มาตรฐาน 

สาธารณสุข 

7. โครงการก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์ 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีออกกำลัง
กายของประชาชน 

กว้าง 30 เมตร
ยาว 50 เมตร  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,00
0 

ประชาชนมี
พื ้นที่เล่นกีฬา
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 7 โครงการ - - - - -   - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๑๑๕ 
 

 
แบบ ผ.0๒/2 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ การระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข ที่ย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕การส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรภายในเขตเทศบาล 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จำนวน 36 
กล้องตาม
มาตราฐาน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนและเจ้า
หน้ามีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

รวม ๑ โครงการ - -      - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้เย็นขนาด  ๑๓  คิวบิกฟุต  ๒ ประตู   
จำนวน  ๑  เครื่อง  (ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ฯ) 

18,500 - - - -  
กองช่าง 

 
2. แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)   ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซ ีหรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน  ๒  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑฯ์) 

๘๖๘,๐๐๐ - ๘๖๘,๐๐๐ - ๘๖๘,๐๐๐ กองช่าง 

8. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า ๒,๔๐๐ ซีซ ีหรือกำลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ตำ่กว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๒  ล้อ แบบธรรมดา  (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑฯ์) 

- ๕๗๕,๐๐๐ - ๕๗๕,๐๐๐ - 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

9. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติฯ บรเิวณสะพานลอยทั้ง
สองด้าน 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ - - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด ๔ x ๖ จำนวน 5 
ชุด 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

11. แผนงานความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวิทย ุ ชุดวิทยุสื่อสารพร้อมตดิตั้งเสารับสญัญาณ
ประกอบด้วย(ชนิดมือถือ ๕ วตัต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง 
ชนิดประจำที่ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง)เสา
รับสัญญาณวิทยุพร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

12. แผนงานความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

ไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ๑๘ ชุด ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

13. แผนงานความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ไฟฟ้าและวิทย ุ ป้ายไฟว่ิง LED แบบ หลายสี(Full color ๗ สีขนาด 
๗๓ x ๑๓๗ เซนตเิมตร 

8,๒๐๐ 8,๒๐๐ 8,๒๐๐ 8,๒๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

14. แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ค่า
ครุภณัฑ ์

สำนักงาน เต้นท์จำหน่ายสินค้าขนาดเล็ก ๒๐ เต้นท์ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

15. บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

กล้องถ่ายวีดีโอ พร้อมไมโคโฟน  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - สำนัก
ปลัดเทศบาล 

16. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เครื่องพ่นหมอกควัน ๓ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7  
(บาท) 

๒๕๖8  
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70  
(บาท) 

17. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๓ เครือ่ง ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

18. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

การเกษตร เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ๑  เครือ่ง - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - กอง 
สาธารณสุขฯ 

19. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่า
ครุภณัฑ ์

งานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภทพร้อมโครงสรา้งเหล็ก 
จำนวน ๔ ชุด 

- ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ กอง 
สาธารณสุขฯ 

20. การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน ๑๐๐ ตัว - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กอง 
การศึกษา 

21. การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  
ปีละ ๒ เครื่องๆละ ๔๐,๒๐๐ บาท(ตาม
มาตรฐานครุภณัฑฯ์) 

๔๐,๐๐๐ ๘๐,๔๐๐ ๘๐,๔๐๐ ๘๐,๔๐๐ - 
กอง 

การศึกษา 

22. การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์สำนักงาน โทรทัศน์สี ๒ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - กอง 
การศึกษา 

23. การศึกษา ครุภณัฑ ์ กีฬา แป้นบาสเกตบอลแบบมลี้อเลื่อน ๑ คู ่ ๘๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - กอง 
การศึกษา 

24. การศึกษา ค่า
ครุภณัฑ ์

งานบ้านงานครัว ตู้เย็นขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต ๑ เครือ่ง (ตาม
มาตรฐานครุภณัฑฯ์) 

๑8,9๐๐ ๑8,9๐๐ ๑8,9๐๐ ๑8,9๐๐  กอง 
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที่ 4 
 
 

  การบริหารงานที ่ประสบความสำเร ็จนั ้น ส ่วนหนึ ่งมาจากการนำนวัตกรรม ( Innovation) และ 
กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตาม และ
ประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึง
ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับ
ใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
  กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน  
(Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  Evaluation) 
ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 3 พ.ศ.2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ เทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจความพึง
พอใจ ของประชาชน   
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมากน้อย 
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติม  

         
   ทั้งนี้เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ใน
การ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ    
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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   1. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท  คือ         
    1.1  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                   
  1.2  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ 
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

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

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการที่
แล ้ ว เสร ็จก ับจำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ ส ั ด ส ่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ ่มเป้าหมายที ่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
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  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอื่น ๆ ที่เ กิดขึ้นก่อน หน้าที่
แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตาม และ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการจดัทำแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยนำเข้า 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-งบประมาณรายจ่าย 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอ่ืนๆ  

กระบวนการ 
-การใชท้รัพยากร 
-การดำเนินการตาม
แผน 
-การบรหิารแผน 
 

ผลผลิต 
-ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 
 

ผลลัพธ ์
-ความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานตามแผนเมื่อ
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ กั บ
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค ์  / 
เป้าหมาย  

ระบบติดตาม  (Monitoring) 
-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 
-ความสำเร็จตามวัตถปุระสงค์ / เป้าหมาย 
-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 
ประเมินผลแผน 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต   
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้มุ ่งหวังให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแปล ง 
แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะ
สั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาใน การ
พัฒนาและดำเนินการ   
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การดำเนินงานบางโครงการ/
กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อ
ระบายน้ำ อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในทาง
ปฏิบัติเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจำทุกๆ เดือน เพ่ือให้
ทราบสถานการณ์ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอน
การนำแผนไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
 
 
 
 

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

(Input)

แบบที่ 1

การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ

(Process)

แบบที่ 2

แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ

(Output)

แบบที่ 3/1

แบบประเมินการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

แบบที่ 3/2

แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน 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 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู ่การตั ้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 
   (5)    เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
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   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           5 
คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 

   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

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 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลง่น้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ                 ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 . ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3  

 
 
 
 
 

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลตอ่การ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            )W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1  ย ุทธศาสตร ์ ข อ ง
อ งค ์ ก รป ก ค รอ งส ่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
3.2  ย ุทธศาสตร ์ ข อ ง
อ งค ์ ก รป ก ค รอ งส ่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ       แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หร ือบรรล ุถ ึงอนาคตอย ่างช ัดเจน สอดคล ้องก ับโอกาสและศักยภาพที ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที ่จริง ที่ จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 

5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์  SWOT Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้ านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบตัิในเชงิปรมิาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งที ่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบตัิในเชงิคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ ่งเป็นไปตามหลักประสิ ทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย ผลผลิต
โครงการมีความชัดเจน
น ำ ไ ป ส ู ่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
5.4 โครงการม ีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐก ิ จและส ั ง คม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการม ีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ ้นในอนาคตเป็นทิศทางที ่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื ่อไรใครคือกลุ ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ ่มเป้าหมายหลักใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคงมั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม                (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ ้น รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือรว่ม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้ องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องก ับเป ้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ 
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness)   (4) ความเหลื ่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู ่ความ
ยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ูกต ้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

5  

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลที ่คาดว ่าจะ
ได ้ร ับ สอดคล ้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) ว ัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 

 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทัง้การอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (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) 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอื่นๆ ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกำหนดขึ ้น ทั ้งนี ้ต้องอยู ่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70 เทศบาลตำบลเมืองรามันห์  หน้า  ๖๔ 
 

 


