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ค าน า 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนต าบลวัง
โพธิ์  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
วันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโพธิ์  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – ๘ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น          ๙ – ๔๙ 
  
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ     ๕๒ 
    

(๑)  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   ๕๓ – ๖๑ 
 

(๒)  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   ๖๔ – ๑๔๗ 
 

(๓)  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑๔๘ 
 

(๔)  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     ๑๔๙ – 
๑๕๐                

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล               ๑๔๙ – 
๑๕๙ 
  
ภาคผนวก   
 

 - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
 
 
 

*********************************** 
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ส่วนที่ 1 
                                   
                  
1.1 ด้านกายภาพ 
       
                    องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ตั้งอยู่อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งอ าเภอ สุไหงปาดี  นี้
ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440  สมัยรัชกาลที่  5  ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ   7  หัวเมือง 
ขึ้นกับเมืองระแงะ   ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา  ในปี   พ.ศ. 2450    
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น  “นราธิวาส”  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2458  อ าเภอ  สุไหงปาดี  จึงเป็นอ าเภอ
หนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนราธิวาส   และนับเป็นอ าเภอท่ี  3  ของจังหวัดนราธิวาส 
                  “สุไหง”  แปลว่า  คลอง 

  “ปาดี”  แปลว่า  ข้าวหรือข้าวเปลือก 
                    ต าบลริโก๋   เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอสุไหงปาดี  ประกอบด้วย 7  หมู่บ้าน ค าว่า “ริโก๋” เป็น
ภาษาท้องถิ่น  ซึ่งมาจากค าว่า  “ตูโก”  หมายถึง  น้ าไหลเซาะใต้ท านบ    สาเหตุที่เรียกว่า  “ริโก๋” ก็สืบ
เนื่องมาจากต าบลแห่งนี้มีคลองส าคัญสายหนึ่งเป็นคลองประจ าต าบล         ซึ่งต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาแห่ง
หนึ่งในเขตบ้านตะโละบูเก๊ะ  หมู่ที่ 2  ต าบลริโก๋   คลองสายนี้ผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตต าบลริโก๋   ซึ่งมี
ทั้งหมด  7  หมู่บ้าน และได้ไหลผ่านอ าเภอแว้งออกสู่แม่น้ าสุไหงโก-ลก    มีต านานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านได้
ช่วยกันสร้างท านบเพ่ือกั้นน้ า น าไปใช้ทางการเกษตร   แต่สายน้ าได้ไหลเซาะพ้ืนใต้ท านบเป็นช่องโหว่ขึ้น   
ลักษณะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ชาวบ้านเรียกว่า  “ตูโก”  ต่อมาส าเนียงเรียกก็ได้เพ้ียนไปจากเดิมเป็น “ริโก๋” โดย
ต าบล ริโก๋  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี  ระยะห่างประมาณ  4  กิโลเมตร 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

 ที่ตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
 ต าบลริโก๋  ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1 บ้านจือแร 
 หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 
 หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ 
 หมู่ที่ 4 บ้านบาลูกา 
 หมู่ที่ 5 บ้านกูวา 
 หมู่ที่ 6 บ้านก าปงบือแน 
 หมู่ที่ 7 บ้านลาแลลูวัส 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๖ 

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ าขังตลอดทั้งปี เป็นดินพรุซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้ง
ชุมชน พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงชันเชิงเขา 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
           ลักษณะภูมิอากาศของต าบลริโก๋ มีอากาศร้อนชื้น  และฝนตกชุกตลอดทั้งปี  

ซึ่งสามารถแบ่งได้  2  ฤดู   คือ 
  1.  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 
  2.  ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม – เดือนมกราคมของปีถัดไป 
1.4 ลักษณะของดิน 

             ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดิน ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐%   

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีท้ังหมด ๗ หมู่บ้าน 

2.1 เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ตั้งอยู่อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอ าเภอ สุ

ไหงปาดีนี้ได้จัดตั้งขึ้นเป็นอ าเภอ เมื่อปี พ.ศ.2440 สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปรับปรุงการปกครองบริเวณ 7 หัว
เมือง ขึ้นกับเมืองระแงะ  ก่อนที่จะย้ายเมืองระแงะไปตั้งที่บ้าน “มะนารอ” เป็นเมืองนรา ในปี พ.ศ. 2450 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น  “นราธิวาส” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2458  อ าเภอสุไหงปาดี จึงเป็นอ าเภอหนึ่ง
ที่ข้ึนกับเมืองนราธิวาส และนับเป็นอ าเภอท่ี 3 ของจังหวัดนราธิวาส 

                         
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

 

    องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาดี  ระยะห่างประมาณ  4   
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่   28.110 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  17,568  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   เทศบาลต าบลปะลุรู 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนต าบลกาวะ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   เทือกเขาบูเกะตาเว 

                                 

                                   องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋แบ่งเขตปกครอง ดังนี้ 
 

 หมู่ที่ 1  บ้านจือแร 
 หมู่ที่ 2  บ้านตะโละบูเก๊ะ 
 หมู่ที่ 3  บ้านดอเฮะ 
 หมู่ที่ 4  บ้านบาลูกา 
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 หมู่ที่ 5  บ้านกูวา 
 หมู่ที่ 6  บ้านก าปงบือแน 
 หมู่ที่ 7  บ้านลาแลลูวัส 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ แบ่งเขต การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
ใช้เขตต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ใช้เขตหมู่บ้าน เป็นเขตเลือกตั้ง มี ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

                        เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านจือแร 
                        เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านตะโละบูเก๊ะ 
                        เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านดอเฮะ 
                        เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านบาลูกา 
                        เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านกูวา 
                        เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านก าปงบือแน 
                        เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านลาแลลูวัส 
 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา
และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรม
ของเทศบาลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาสามปี  ฯลฯ   
 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓)   
 

   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก อบต.            ๒,๗๔๘     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  ๒,๗๓๗     คน 
   

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.  ๑,๙๗๒  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  
คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
๒,๗๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓ 
 

                ปัจจุบันนายกอบต. และสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช. และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้ง 
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2. ประชากร 
  

หมู่ที่ บ้าน 
ปี พ.ศ. 2562 

ชาย หญิง รวม จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านจือแร 646 690 1,336 334 
2 บ้านตะโละบูเก๊ะ 341 352 693 153 
3 บ้านดอเฮะ 351 360 711 156 
4 บ้านบาลูกา 646 638 1,284 249 
5 บ้านกูวา 677 686 1,363 292 
6 บ้านก าปงบือแน 439 496 935 169 
7 บ้านลาแลลูวัส 200 196 396 80 
 รวม 3,300 3,418 6,718 1,433 

 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน   อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร   อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ   อายุมากกว่า 60 ป ี
รวม   ทั้งสิ้น 3 คน 

 

4. สภาพทางสังคม 
             4.1     การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง     ได้แก่ 

          1)  โรงเรียนบ้านกูวา 
          2)  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 
          3)  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 
          4)  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 
 -  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม  1  แห่ง   (โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์) 

                   -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง      ได้แก่ 
         1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละบูเก๊ะ 
         2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา     

    - ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  6  แห่ง 
                  1) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านจือแร 
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   2) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านดอเฮะ 
                                 3) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านบาลูกา 
                                 4) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านกูวา 
                                 5) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านก าปงบือแน 
                                 6) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) บ้านลาแลลูวัส 
               

4.2  สาธารณสุข      
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1 แห่ง 
             4.3 อาชญากรรม      
                         ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีอาชญากรรมเกิดขึ้นไม่มากนัก  แต่มีเหตุการณ์ลัก
ขโมยทรัพย์สินประชาชน เช่น ผลิตผลทางเกษตร ยางพารา ฯลฯ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ก็ได้
ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว  โดย วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  และ ร่วมกับผู้น า
ท้องที่ ในการวางมาตรการปูองกัน  ทรัพย์สิน ของประชาชน 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในต าบลริโก๋  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรได้แจ้งให้กับ  อบต.ริโก๋ นั้น

พบว่าในเขต อบต. มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ี อบต.ริโก๋ ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตต าบลริโก๋ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน  
               4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

            6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 -  ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับทางอ าเภอลาดยางแล้วทั้งหมด 
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                        -  ถนนภายในหมู่บ้านก่อสร้างลาดยาง, คอนกรีตเสริมเหล็ก, คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 
แล้ว 85 

            5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา

คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่ วนต าบลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

 ๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  1,107   หลังคาเรือน คิดเป็น  100   เปอร์เซ็นต์ 
                                    ๒)  ไฟฟูาสาธารณะ   ยังไม่ครอบคลุม ทุกสาย    

             5.3 การประปา 
             การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีประปาภูเขา สารถให้บริการแก่

ประชาชนในต าบล ทั้งต าบลตลอด  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี โดยมีฝาย จ านวน 2 แห่ง คือ  ได้แก่ ฝายตะโละบูเก๊ะ ฝายปาโจบือราแง    ปัจจุบัน
ประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

 (๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    ๑,๐๗๕   หลังคาเรือน 
                        
                         5.4 โทรศัพท์ 

       (1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน     13     แห่ง 
       (2)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     2   ชุมสาย 
       (3)  หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน             จ านวน     7    แห่ง 

        
  6. ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 การเกษตร 

 ประชาชนในต าบลริโก๋ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นท าสวนยางพารา  
ท าสวน เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ  บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง  และค้าขาย  

1)   อาชีพการเกษตร    ร้อยละ   70    ของประชาชนในต าบล   
 -  ท าสวนยาง            ร้อยละ    35     ของอาชีพการเกษตร 
 -  ท าสวนผลไม้            ร้อยละ   15     ของอาชีพการเกษตร 
 - ท าสวนยางและสวนผลไม้     ร้อยละ   45     ของอาชีพการเกษตร      
 -  อ่ืน ๆ                 ร้อยละ      5     ของอาชีพการเกษตร 

                    6.2 การประมง 
 (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง) 
                    
                    6.3 การปศุสัตว์ 
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 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  
การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  แพะ  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 

โค 50 ตัว   กระบือ  80   ตัว  แพะ  50 ตัว 
เป็ด   100  ตัว   ไก่    200   ตัว อ่ืนๆ       150  ตัว  

                    6.4 การบริการ 
                            โรงแรม  - แห่ง 

    ร้านอาหาร  7 แห่ง 
    โรงภาพยนตร ์ - แห่ง 
    สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ -  แห่ง) 
    ร้านเกมส์  2           แห่ง 

                   6.5 การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ หลายแห่ง แต่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บวกกับการเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบ เลยท าให้การท่องเที่ยวในต าบลไม่มี
นักท่องเที่ยว 
                   6.6 การอุตสาหกรรม 

 -  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานขนาดเล็ก)   จ านวน   1   แห่ง 
                   (มีคนงานต่ ากว่า  10  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  1  ล้านบาท) 
                  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ 
           ธนาคาร   1  แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน  -  แห่ง 
           บริษัท  -  แห่ง   ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -   แห่ง 
           หา้งหุ้นสว่นจ ากัด  -  แห่ง ตลาดสด  -  แห่ง 
            ร้านค้าต่างๆ  10  แห่ง  โรงฆ่าสัตว์  -  แห่ง 
            ซุปเปอร์มาเก็ต -  แห่ง 

                                    กลุ่มอาชีพ 
            มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

     ๑. กลุ่มเพาะช ายางพารา 
     ๒. กลุ่มท าขนม 
  
 6.8 แรงงาน 
                       จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
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เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ   ๙๘ เปอรเซนต ์ 

     มัสยิด ๖    แห่ง       
                               วัด      -    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ -    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  - 
        ส านักคริตส์    -   แห่ง 

       ๗.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
    -  ประเพณีวันต้อนรับปีฮิจเราะห์   
    -  ประเพณีวันเมาลิดนบี         
    -  ประเพณีวันอาซูรอ               
    -  ประเพณีวันฮารีรายอ   

         ๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าขนมโบราณ,การแสดงดิเกฮูลู,การละเล่นกูปัง    
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๙ % พูดภาษามลายู   

         ๗.4 สิ้นค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
                 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ได้แก่  ผลไม้ตามฤดูการ เช่นลองกอง ,
ทุเรียนพื้นเมือง,ทุเรียนกวน ฯลฯ    
             
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าประปาที่ได้มาจาก ฝาย 2 ฝาย 1.บ้านตะโล๊ะบู
เก๊ะ 2.ฝายบ้าน    ลาแลลูวัส  ที่ท าน้ าประปาให้กับประชาชนทั้งต าบล 

 9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  เป็นพ้ืนที่ ติดกับภูเขา มีปุาไม้ ที่อุดม
สมบูรณ์ 

    9.3  ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทิศตะวันตก ติดกับ ภูเขาเทือกเขาบูเกะตาเว 
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

   ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้ ปุาไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับ การเพาะปลูกและการท าการเกษตร 
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                                                   ส่วนที่ ๒ 
  
 
 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2569)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
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และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
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ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด ธุรกิจรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 

                     ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
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สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 
2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 



๑๘ 
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ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

 

                        สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
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ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  
                      และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุข
ให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศ
ให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 



๒๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๒๐ 

 

ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 
 



๒๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๒๑ 

 

 

 



๒๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๒๒ 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
                                     (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม ่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

 



๒๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๒๓ 

 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

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

                         ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบลบ้าน
เหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น า
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังนี้  

 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน



๒๗ 
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ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 

                 ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ 
เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ



๒๘ 
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นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป ี๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน 
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สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยัง
ไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในป ี๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 



๓๐ 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง 
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวย
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 
 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครอง
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ที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาท ิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

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

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น



๓๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๓๒ 

 

แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่
ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อ
จ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบ
นิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง



๓๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๓๓ 

 

ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน  
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ 
ในป ี๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาค
ส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง 



๓๔ 
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ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็น
ประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากร
เป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
 



๓๕ 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ

ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
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ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้
ของ อปท. ซ่ึงรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 

   ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์



๓๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๓๗ 

 

คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ 
(๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้า
เป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้า
ให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
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รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย ์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 

 

                      
 



๓๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๓๙ 

 

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

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น 
นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
 

 



๔๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๔๐ 

 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
                                    (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะ
น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การ
ลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) 
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 

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

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) 
จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
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ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

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

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
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(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

                    ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

๕ แนวทางการพัฒนา 
 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 

                          ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
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อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โล
จิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
                               (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
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การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 



๔๗ 
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๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
                  

                 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
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ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๔๙ 

 

ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกัน
น้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  (๑) แผนพัฒนาภาคภาคใต ้
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
           1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งภารการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
           2. ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงงานให้แก่
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT 
พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศและพัฒนาการขนส่งทางทะเล 



๕๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๐ 

 

          3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนา
โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาส 
ให้สามารถพึงตนเองได้การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้และการอ านวย
ความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          4. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          5. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์
อย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานรากการผลิตอย่างยั่งยืนและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
              

                 วิสัยทัศน์  “ เมืองยางพารา  การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงอาเซียน อย่างยั่งยืน” 
 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม       
กลยุทธ์ 
   1.พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงสู่อาเซียน 
   3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง สินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น อย. มผช. GMP HACCP HALAL  เป็นต้น เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาโครงข่ายคมนาคม/ระบบโลจิ สติกส์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวางระบบป้องกันสาธารณภัย 
  
กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์  ระบบปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค)  เพ่ือรองรับการพัฒนา 
   2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมือง
ชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมให้สามารถ
รองรับการขยายทางเศรษฐกิจ 
   3. วางระบบปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
   4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting  Industry)  และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง (Linkage Industry) ทุกสาขาการผลิต  ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 



๕๑ 
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   5. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   6. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
   7. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้ายางพารา  และตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
  

  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์  ระบบปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค)  เพ่ือรองรับการพัฒนา 
   2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านและเมือง
ชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมให้สามารถ
รองรับการขยายทางเศรษฐกิจ 
   3. วางระบบปูองกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนา 
   4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง (Linkage Industry) ทุกสาขาการผลิต  ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   6. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
   7. สนับสนุนลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 
 

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

   วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส (Vision) “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 

    เศรษฐกิจมั่นคง 
       ๑) ฐานการผลิตการเกษตรมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคการเกษตรรวมทั้งพัฒนาสินค้าการเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
     ๒) ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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      ๓) ความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
      ๔) เมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๕) รายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น การกระจายรายได้เป็นอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้น 
      ๖) คุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้มีความ
พร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้ 
     

  การค้าเฟื่องฟู 
  ๑) เมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ 
  ๒) การค้าชายแดนทั้ง ๓ ด่าน (ด่านตากใบ ด่านบูเก๊ะตา ด่านสุไหงโก-ลก) มีมาตรฐานการ

จัดการด่านเพื่อการค้าระดับสากล และมีปริมาณรวมการค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) การบริการ การนันทนาการการท่องเที่ยวชายแดน และธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมี
คุณภาพมีระบบบริการที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
  ๔) การคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงเป็นระบบครบวงจร โครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ือ
ต่อการค้า และการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าลงทุนในระดับประเทศและนานาชาติ 

  ๕) เกิดธุรกิจขาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจใหม่ วิสาหกิจชุมชนในทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดที่
เชื่อมโยงการค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัด 

 

นราน่าอยู่ 
 ๑. ประชาชนมีคุณภาพมีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและคงไว้อัตลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดนราธิวาส 
  ๒. เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อม 

 ๓. ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาให้เกิดให้ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ 
  ๔. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพ่ึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง 
  ๕. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีภัยพิบัติ และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี 
อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นเรียบร้อย 

 



๕๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๓ 

 

สู่สันติสุขอย่างย่ังยืน 
 ๑. ความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมี

ความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 ๒. ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่มี

ความเข้มแข็ง 
 ๓. ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 ๔. ประชาชนมีหลักยึดและวิถีบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความ

หลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 
 ๕. ความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของ

บุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับ  การยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
 

พันธกิจ 
        1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
        2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 
        3. เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๔. สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
        ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
   

  เป้าประสงค์ของงแผนยุทธศาสตร์  (Ultimate Goal) 
 

        เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                              มีความม่ันคงในชีวิตและเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
   

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
      ๒. เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง 
     ๓. พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔. เสริมสร้างสันติสุขนพ้ืนที่ 
       



๕๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๔ 

 

 เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  (Goal) 
 

  ๑. การขยายของภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และภาคการอุตสาหกรรมการค้า
ชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
 ๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอ านาจรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

          ๑. ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับ การท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
          ๒. พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่มี
ความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของจังหวัดให้มีศักยภาพ  
         ๓. พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ 
คุณภาพ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า 
         ๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับ
เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๕. ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
         ๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเป็นเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าที่
มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ๗. สร้างงาน อาชีพ แก่ประชาชนจากฐานเกษตร ท่องเที่ยว และการบริการ เน้นการกระจาย
รายได้เป็นอย่างทั่วถึง เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น 
        ๘. ยกระดับคุณภาพการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬาและนันทนาการและ
การบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

       ๑. พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจท้องถิ่น ธุรกิจรุ่นใหม่ และวิสาหกิจ
ชุมชนเชื่อมโยงการค้าชายแดนให้มีขีดความสารถในการแข่งขัน 
      ๒. จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบการค้าชายแดนระหว่าประเทศ ที่มี
ความพร้อมมาตรบาน และจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 
     ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการ พัฒนา
สภาพแวดล้อมด่านชายแดนรองรับการค้าชายแดน 



๕๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๕ 

 

     ๔. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างเป็น
ระบบครบวงจร สร้างพ้ืนที่การค้าเชื่อมโยง การค้าชายแดนและสร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่ 
    ๕. เชื่อมโยงธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่มีมาตรฐานการค้าชายแดน 
ในระดับต้นแบบที่ดีของประเทศ 
    ๖. พัฒนาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดประตูสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยงการค้าประเทศ
อาเซียนและนานาชาติบนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ปลายน้ า) 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

     ๑. ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้ตามแนวทางตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้าง
ศักยภาพการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
     ๒. พัฒนาขีดความสามารถประชาชนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีความตื่นรู้ พัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเท่าทัน และคงไว้อัตลักษณ์ที่ดีงามของนราธิวาส 
   ๓. พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา (กลยุทธ์ต้นน้ า) 
  ๔. เสริมสร้างความพร้อมของเมืองให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้าน
ภาษา พร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
  ๕. เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองทางด้านพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 
  ๖. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนของ
ประชาชนและใช้พื้นทีเ่ป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง 
  ๗. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปัญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ และพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมท่ีดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาดเป็นเรียบร้อย 
  ๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการมีสุขภาพดีพึงตนเองได้ และยึดวิถีแห่งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๙. เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของประชาชน ชุมชน ด้วยงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

  ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อย 
และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ 
  ๒. เสริมสร้างวิธีการคิดประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนบานหลักธรรมศาสนาและอยู่
ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรม 
  ๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที ่
  ๔. ปฏิรูประบบการจัดการภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการแล้วให้ลดลงใน
ทั่วทุกพ้ืนทีอ่ย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



๕๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๖ 

 

  ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของ
บุคลากร และการพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 
  ๖. สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่าง เข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส 
 

                          วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
        

“ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ด้วยเศรษฐกิจก้าวหน้า น าพาสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน” 

 

พันธกิจ 
            1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังต าบล และผัง
เมืองรวมจังหวัด 
            2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษา การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ของการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
            3. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
            4. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียนตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  โครงตามแนวพระราชด าริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
           5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและบ าบัดน้ าเสีย และการใช้พลังงาน
ทดแทน 
            6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ท านุบ ารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
            7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 

               1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังเมือง ผังต าบลและ
ผังจังหวัดได้มาตรฐาน 
                2. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา 
นันทนาการ การศึกษา  และการสาธารณสุข อย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพตลอดทั้งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



๕๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๕๗ 

 

               3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
               4. ส่งเสริมการตลาด การค้าการลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สู่ประชาคมอาเซียน 
                5. มีระบบการก าจัดขยะ น้ าเสีย สิ่งปฏิกูล ตลอดทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน 
               6. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
               7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
 1.2  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล  
 1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  
 1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แบบยั่งยืน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.4 ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  
2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
                                                      

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบ   
เรียบร้อยของท้องถิ่น 



๕๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 

                     ๓.๔ ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
                    4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้ ประชาชนในชุ มชนมีจิ ตส านั ก ในการร่ วมกันอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 

 
 
 
 



๕๙ 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

                                “ต าบลริโก๋เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม มุ่งสู่การพัฒนาทุกด้าน” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
                   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ อบต. ๗  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

    ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                   1.1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

 1.2  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  
 1.3  จัดท าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต าบล  
 1.4  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  
 1.5  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ แบบยั่งยืน ให้กับประชาชนในท้องถิ่ 
 ๒.๒  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

                    2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

2.4  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2.5  ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ  

                   2.6 ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๓.๑ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น 
  ๓.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น 



๖๐ 
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                    3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
               

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
                    4.1 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

 ๔.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
 ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๔ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 ๔.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้ ประชาชนในชุ มชนมีจิ ตส านั ก ในการร่ วมกันอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 
5.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล 
6.3 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น 
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.4 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
7.6 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กร 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร ผังเมือง

และผังต าบลที่ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ

ท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
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3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การปูองกันและบ าบัดยาเสพติด 

6. สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน 
7. สร้างชุมชนความเข้มแข็ง  ปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดจากยาเสพติด 
8. พัฒนาการบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการที่ดี  ส่งเสริม  พัฒนาทักษะ  ศักยภาพของ

บุคลากร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
9. ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท  เพื่อความสามัคคีในชุมชน  และห่างไกลยาเสพติด 
10. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืนพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนและการท่องเที่ยว 
ให้เข้มแข็ง 

 

2.4 ตัวชี้วัด 
         ๑. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร ผัง
เมืองและผังต าบลที่ได้มาตรฐาน 
         ๒. ประชาชนมีรายได้ ทีมั่นคงและยังยืนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้
เข้มแข็ง 
         ๓. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
         ๔. การส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่
ประชาคมอาเซียน 
         ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
       ๖. การบริหารจัดการขององค์กรด าเนินการตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
    

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
           ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
           ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
           ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
           ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
           ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
           ๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความ
น่าอยู ่
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 2.6  กลยุทธ์ 
                  ๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์ พืชและเมล็ดพันธุ์ พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและ
เพ่ือการอนุรักษ ์และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน 
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                   1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  



๖๓ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๖๓ 

 

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
                                                 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
                  ต าบลริโก ๋

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ได้ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
     

การวิเคราะห์ศักยภาพของต าบลริโก๋ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง
(STEENGTH) 

- ครั ว เ รือนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  
97%  ของต าบล  มีไฟฟูาใช้ 
- เส้นทางเพ่ือการคมนาคมส่วน
ใหญ่มีการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได ้

ประช าชนจะต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า รบ ริ ก า ร
สาธารณะอย่างครบถ้วนตามนโยบายหลัก
ของรัฐบาล  เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยมีระบบการจราจรที่
ถูกต้อง 

2.จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

- จ านวนประชากรที่ เ พ่ิมขึ้นใน
ชุมชนท าให้การให้บริการน้ าสะอาด        
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
- เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง      
ที่ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วไม่ได้รับ
การดูแลรักษาท าให้เส้นทางเกิด
ความเสียหาย 

การตั้งบ้านเรือนของประชาชนที่จะตั้งใหม่
ส่วนใหญ่มีการก่อสร้างให้กับชุมชนเดิม  
ท าให้ได้รับการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอ    
ต่อการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นภารกิจที่
ต้องใช้งบประมาณสูง 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลเพ่ิมขึ้น  ท าให้ศักยภาพในการ
พัฒนาที่ต้องใช้งบประมาณสูงจะสามารถ
ด าเนินการได ้

4.ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจ ากัด 
(THREAT) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต้องมีการเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยเฉพาะด้านที่ด าเนินการยังไม่ได้
รับความร่วมมือจากประชาชน
เท่าที่ควรท าให้การพัฒนาต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ในภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตขึ้น ราคา
ที่ดินสูงขึ้น การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่จะ
ได้รับความร่วมมือลดลง หากมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
จะต้องมีการใช้ งบประมาณของทาง
ราชการเพ่ิมข้ึน 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๖๕ 

 

 2. ด้านแหล่งน้ า 

 

  3. ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง

(STEENGTH) 
ต าบลริโก๋อยู่นอกเขตชลประทาน
ท าให้ต้องมีการขุดลอกคลองและมี
การขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

คลองก าลังมีการขุดลอกทุกโครงการท าให้
ระบบการส่งน้ าและการระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรของต าบลเพียงพอ 

2.จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรที่อยู่นอกเขต
ชลประทานในฤดูแล้งไม่สามารถ
เ ก็ บ กั ก น้ า ไ ด้   แ ล ะ ใ น ฤ ดู ฝ น        
ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  ท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที ่

เกษตรกรในต าบลริโก๋ต้องประสบความ
เสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร  ส่งผลถึง
ปัญหาสังคมในอนาคต 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

ในพ้ืนที่ อบต. มีล าน้ า และล าห้วย  
ที่สามารถใช้ก่อสร้างฝายเพ่ือใช้น้ า
ในการท าเกษตรกรรมได้  แต่ยัง
ขาดงบประมาณในการท าโครงการ 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของต าบลกาวะ 
จะมีปริมาณมากข้ึน  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

แหล่งน้ าที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ     
มี ไ ม่ เ พีย งพอกับ เ กษตรกรที่ มี
จ านวนมาก  ส่วนใหญ่ต้องอาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก  ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรน้อยลง 

งบประมาณในการท าโครงการมีจ ากัด 

ด้านการวิเคราะห์ 
 

ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 

1.จุดแข็ง(STEENGTH) - พ้ืนที่บางส่วนอยู่ใกล้แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  ท าให้สามารถประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมได้ 
 

- จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเพ่ือการเกษตร
ส าหรับเป็นแหล่งส่งสินค้าให้แก่
เกษตรกร 
- มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า 

2.จุดอ่อน 
(WEAKNESS) 

สินค้าท่ีเป็นต้นทุนในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น 

มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการต่อรองด้านราคา 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

- ส่งเสริมทางด้านการตลาดและเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 
- ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ อ่ื น  ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้

ต าบเป็นแหล่งการลงทุน       มีตลาด
เพ่ือการค้า มีเงินหมุนเวียนในต าบล 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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4. ด้านสังคม  

 
 

ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

พ้ืนที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติน้อยเกิด
ปัญหาภัยแล้ง  อาชีพเสริมหรือกลุ่ม
อาชีพในระดับหมู่บ้านยังไม่เข้มแข็งที่
จะท าให้การเพ่ิมรายได้มีน้อย  

ส ารวจพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพ่ือ
หาทางแก้ไขให้เหมาะสม  จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง  และมีการ
ฝึกอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - รั ฐ บ า ล ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร

ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ท าให้
ปัญหายาเสพติดลดลง  รวมทั้งยังมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่      
มี ก า รจั ดตั้ ง ก องทุ น เ พ่ื อช่ ว ย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- ผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดจากการ
เสพยาเสพติดจะไม่ย้อนกลับไปเสพ
สิ่งเสพติด  สร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับยาเสพติด 
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.จุดอ่อน (WEAKNESS) - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท า
ให้เยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อ
ภายนอกได้ง่าย 

- เยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประโยชน์ที่ควรแก่วัย 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

- หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด สามารถ
ปูองกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้ามาแพร่
ระบาดในชุมชน 
- อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดูแลและให้โอกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- ทุ กองค์ กรภาครั ฐและ เอกชน
ร่วมมือกันช่วยดูแลหมู่บ้าน  ชุมชน  
ให้ปราศจากการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 
- อบต. จัดท าแผนงานการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โดยการดูแล
ทางสังคม ส่งเสริมให้มีอาชีพสามารถ
ยังชีพด้วยตนเองได้ 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

หน่วยงานที่มาหน้าที่ในการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
 

สร้างเครือข่ายในหมู่บ้านให้มี
คณะท างานเพ่ือปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 
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 5. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่  

จ านวน ๔ แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๒แห่ง ที่มีความพร้อมด้านการ
จัดการศึกษา 
- มีมัสยิด จ านวน  6  แห่ง 
 

- โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างเต็มรูปแบบ  เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา เช่น 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มัสยิดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนในต าบล 

2.จุดอ่อน (WEAKNESS) - อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน      
ยังไม่เพียงพอ 
- การด าเนินกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรม
ขาดความต่อเนื่อง 

- จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความจ า เป็น  ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

พรบ.  ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ได้ มี โ อก าส ในการ ร่ ว มจั ด
การศึกษาให้ตรงกับสภาพท้องถิ่น 

เกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
การศึกษากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หลักสูตรการศึกษามี
ความสอดคล้องกับชุมชน 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

- การรับถ่ายโอนกิจการด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์มาบริหารงาน 

- สรรหาบุคลากรมาบรรจุในส่วน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ข อ ง  อ บ ต .   เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร
เตรียมพร้อมในการรับโอนภารกิจ
จากส่วนกลาง  และจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ 

 
 

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 

 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - ภายในต าบลมีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ท า

ให้เกิดความร่มเงา  อากาศที่บริสุทธิ์ 
- มีการรณรงค์  สร้างจิตส านึกให้
เยาวชน และประชาชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

2.จุดอ่อน 
(WEAKNESS) 

- ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น     
ไม่ มี ร ะบบการก าจั ดขยะที่ ถู กต้ อ ง      
เป็นสาเหตุท าให้ เกิดมลพิษทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ร ะ บ บ ก า ร ก า จั ด ข ย ะ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต้ อ ง มี ก า ร ใ ช้
งบประมาณสูง 
- รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้



๖๘ 
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 7)  ด้านการเมืองและบริหารงาน   

สารเคมีทางการเกษตร 
3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ  
เช่น  เทศบาล  ที่มีศักยภาพในการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 

- จัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักร ในการ
ก า จั ด ข ย ะ ข อ ง ต า บ ล ไ ป ร่ ว ม
ด าเนินการกับท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะ  อบต. มี
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับจัดการ
ระบบก าจัดขยะ 

ร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือร่วมกัน
จัดการ การบริหารจัดการด้าน
สภาพแวดล้อม 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง  
(STEENGTH) 

- ผู้น าชุมชน หน่วยงาน องค์กรของรัฐ
และเอกชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  มีการจัดท า
ประชาคมในชุมชน 
- มีระบบการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบกระจายเสียง  ท าให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว 
 

ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เกิดการบูรณาการ 
จากทุกองค์กร  ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้น 

2.จุดอ่อน 
(WEAKNESS) 

การกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นท าให้มีภารกิจเพ่ิม
มากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่  ยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจลงมาที่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เ พียงพอ     
จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

ด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ  
ได้แก่โครงการเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม   

ท าให้ท้องถิ่นเกิดการบริหารงานที่ดี  
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบให้
เกิดความโปร่งใส  ลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ 
 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้



๖๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๖๙ 

 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้ประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋ 
ในการพัฒนาในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยได้ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋   ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร ความต้องการของชุมชน ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รวมทั้งปัจจัยที่ เป็นสิ่งอ านวยและเอ้ือต่อการพัฒนาของอ าเภอ สุไหงปาดี  และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ นโยบายกลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วิสัยทัศน์และนโยบายจังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้ดังนี้ 
 

                จดุแข็ง 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกชุกตลอดปี เหมาะส าหรับท าการ

เกษตรกรรม เช่น ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียนฯลฯ 
 2. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตท าให้ประชาชนสัญจรไปมาและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 
3. ประชาชนยึดหมั่นในหลักสอนศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมม

ประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก 
                    4. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
           ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋เป็นองค์กรขนาดกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี   รู้
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี                    
  

 จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
                องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้วิเคราะห์ SWOT พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดอ่อน 
ดังนี้ 
         1. องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋เป็นองค์กรขนาดเล็ก รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 
         2. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
         3. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
         4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
         5. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า                     
                 6. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่  เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจาก
ได้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน 
                 7. ราคาพืชผลการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
                 8.  เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด  และมอมเมาในอบายมุข 

ข้อจ ากัด (THREAT) ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

เข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บทบาทหน้าที่ของประชาชน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 
 

           โอกาส   (Opportunities:  O) 
 

                1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
                ๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือ และอ่ืนๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น 
                ๓. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                ๔. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  ตามที่
กฎหมาย   และระเบียบก าหนด 
                 ๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการร่วมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ท าให้การติดต่อสื่อสาร ประสาน
และด าเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 
               1. องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋มีงบประมาณในการพัฒนาและการบริหารจัดการมีจ านวนจ ากัด 
               ๒. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
               ๓. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
              ๔. ความไม่สงบในพื้นท่ี/ความมั่นคง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีหวาดระแวงและไม่ให้  
                  ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
              ๕. ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า ท าให้ราษฎรบางส่วนไปท างานยังประเทศ 
                   เพ่ือนบ้าน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
                  ต าบลริโก ๋

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
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โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๗๑ 

 

  
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ได้ใช้การ 
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
     

การวิเคราะห์ศักยภาพของต าบลริโก๋ 
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง
(STEENGTH) 

- ครั ว เ รือนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ  
97%  ของต าบล  มีไฟฟูาใช้ 
- เส้นทางเพ่ือการคมนาคมส่วน
ใหญ่มีการซ่อมแซมให้สามารถใช้ได ้

ประช าชนจะต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า รบ ริ ก า ร
สาธารณะอย่างครบถ้วนตามนโยบายหลัก
ของรัฐบาล  เส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยมีระบบการจราจรที่
ถูกต้อง 

2.จุดอ่อน
(WEAKNESS) 

- จ านวนประชากรที่ เ พ่ิมขึ้นใน
ชุมชนท าให้การให้บริการน้ าสะอาด        
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
- เส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง      
ที่ก่อสร้างและปรับปรุงแล้วไม่ได้รับ
การดูแลรักษาท าให้เส้นทางเกิด
ความเสียหาย 

การตั้งบ้านเรือนของประชาชนที่จะตั้งใหม่
ส่วนใหญ่มีการก่อสร้างให้กับชุมชนเดิม  
ท าให้ได้รับการบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

3.โอกาส 
(OPPORTUNITY) 

งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ    
ต่อการพัฒนา เนื่องจากการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นภารกิจที่
ต้องใช้งบประมาณสูง 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับงบประมาณจาก
รัฐบาลเพ่ิมขึ้น  ท าให้ศักยภาพในการ
พัฒนาที่ต้องใช้งบประมาณสูงจะสามารถ
ด าเนินการได ้

4.ปัญหาอุปสรรค
หรือข้อจ ากัด 
(THREAT) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต้องมีการเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยเฉพาะด้านที่ด าเนินการยังไม่ได้
รับความร่วมมือจากประชาชน
เท่าที่ควรท าให้การพัฒนาต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ในภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตขึ้น ราคา
ที่ดินสูงขึ้น การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่จะ
ได้รับความร่วมมือลดลง หากมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
จะต้องมีการใช้ งบประมาณของทาง
ราชการเพ่ิมข้ึน 



๗๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๗๒ 

 

 

2. ด้านแหล่งน้ า 

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) ต าบลริโก๋อยู่นอกเขตชลประทาน

ท าให้ต้องมีการขุดลอกคลองและมี
การขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

คลองก าลังมีการขุดลอกทุกโครงการท าให้
ระบบการส่งน้ าและการระบายน้ าเพ่ือ
การเกษตรของต าบลเพียงพอ 

2 . จุ ด อ่ อ น
(WEAKNESS) 

พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรที่อยู่นอกเขต
ชลประทานในฤดูแล้งไม่สามารถ
เ ก็ บ กั ก น้ า ไ ด้   แ ล ะ ใ น ฤ ดู ฝ น        
ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  ท าให้
เกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที ่

เกษตรกรในต าบลริโก๋ต้องประสบความ
เสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร  ส่งผลถึง
ปัญหาสังคมในอนาคต 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

ในพ้ืนที่ อบต. มีล าน้ า และล าห้วย  
ที่สามารถใช้ก่อสร้างฝายเพ่ือใช้น้ า
ในการท าเกษตรกรรมได้  แต่ยัง
ขาดงบประมาณในการท าโครงการ 

แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรของต าบลกาวะ 
จะมีปริมาณมากขึ้น  และสามารถเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากข้ึน 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

แหล่งน้ าที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ     
มี ไ ม่ เ พีย งพอกับ เ กษตรกรที่ มี
จ านวนมาก  ส่วนใหญ่ต้องอาศัย
น้ าฝนเป็นหลัก  ท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรน้อยลง 

งบประมาณในการท าโครงการมีจ ากัด 

ด้านการวิเคราะห์ 
 

ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 

1.จุดแข็ง(STEENGTH) - พ้ืนที่ บางส่ วนอยู่ ใกล้ แหล่ งน้ า
ธรรมชาติ  ท าให้สามารถประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมได้ 
 

- จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเพ่ือการเกษตร
ส า ห รั บ เ ป็ น แ ห ล่ ง ส่ ง สิ น ค้ า ใ ห้ แ ก่
เกษตรกร 
- มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า 

2 . จุ ด อ่ อ น 
(WEAKNESS) 

สินค้าที่เป็นต้นทุนในการผลิตพืชผล
ทางการเกษตรมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น 

มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการต่อรองด้านราคา 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

- ส่งเสริมทางด้านการตลาดและเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการผลิต
สินค้าทางการเกษตร 

ต าบเป็นแหล่งการลงทุน       มีตลาด
เพ่ือการค้า มีเงินหมุนเวียนในต าบล 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๗๓ 

 

  

4. ด้านสังคม  
 

 

 

- ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ อ่ื น  ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้
ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

พ้ืนที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติน้อยเกิด
ปัญหาภัยแล้ง  อาชีพเสริมหรือกลุ่ม
อาชีพในระดับหมู่บ้านยังไม่เข้มแข็งที่
จะท าให้การเพ่ิมรายได้มีน้อย  

ส ารวจพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพ่ือ
หาทางแก้ไขให้เหมาะสม  จัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเพ่ือให้มีความเข้มแข็ง  และมีการ
ฝึกอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - รั ฐ บ า ล ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร

ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ท าให้
ปัญหายาเสพติดลดลง  รวมทั้งยังมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่      
มี ก า รจั ดตั้ ง ก องทุ น เ พ่ื อช่ ว ย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- ผู้ที่ เคยเข้ารับการบ าบัดจากการ
เสพยาเสพติดจะไม่ย้อนกลับไปเสพ
สิ่งเสพติด  สร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับยาเสพติด 
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

2.จุดอ่อน (WEAKNESS) - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท า
ให้ เยาวชนได้ รั บผลกระทบจากสื่ อ
ภายนอกได้ง่าย 

- เยาวชนมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  
สามารถรั บ รู้ ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ มี
ประโยชน์ที่ควรแก่วัย 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

- หมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด สามารถ
ปูองกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้ามาแพร่
ระบาดในชุมชน 
- อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งดู แลและ ให้ โ อกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

- ทุ กองค์ กรภาครั ฐและ เอกชน
ร่วมมือกันช่วยดูแลหมู่บ้าน  ชุมชน  
ให้ปราศจากการแพร่ระบาดของยา
เสพตดิ 
- อบต. จัดท าแผนงานการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โดยการดูแล
ทางสังคม ส่งเสริมให้มีอาชีพสามารถ
ยังชีพด้วยตนเองได้ 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

หน่วยงานที่มาหน้าที่ในการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาในการด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
 

สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ในหมู่ บ้ า น ให้ มี
คณะท างานเพ่ือปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๗๔ 

 

 
5. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่  

จ านวน ๔ แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๒แห่ง ที่มีความพร้อมด้านการ
จัดการศึกษา 
- มีมัสยิด จ านวน  6  แห่ง 
 

- โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างเต็มรูปแบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- มั สยิ ด เป็ นศูนย์ ร วมจิ ต ใจของ
ประชาชนในต าบล 

2.จุดอ่อน (WEAKNESS) - อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน      
ยังไม่เพียงพอ 
- การด าเนินกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรม
ขาดความต่อเนื่อง 

- จัดหาสื่ อการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ ง กั บคว ามจ า เ ป็ น  ใ น
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

พรบ.  ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ได้ มี โ อก าส ในการ ร่ ว มจั ด
การศึกษาให้ตรงกับสภาพท้องถิ่น 

เกิดบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
การศึกษากับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้หลักสูตรการศึกษามีความ
สอดคล้องกับชุมชน 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

- การรับถ่ายโอนกิจการด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ที่ยังขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์มาบริหารงาน 

- สรรหาบุคลากรมาบรรจุในส่วน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ของ อบต.  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ในการรับโอนภารกิจจากส่วนกลาง  
แ ล ะ จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
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ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๗๕ 

 

 
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 
 

  7.  ด้านการเมืองและบริหารงาน   

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1.จุดแข็ง(STEENGTH) - ภายในต าบลมีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์  ท า

ให้เกิดความร่มเงา  อากาศท่ีบริสุทธิ์ 
- มีการรณรงค์  สร้างจิตส านึกให้
เย าวชน และประชาชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

2 . จุ ด อ่ อ น 
(WEAKNESS) 

- ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น     
ไม่ มี ร ะบบการก าจั ดขยะที่ ถู กต้ อ ง      
เป็นสาเหตุท าให้ เกิดมลพิษทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ร ะ บ บ ก า ร ก า จั ด ข ย ะ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต้ อ ง มี ก า ร ใ ช้
งบประมาณสูง 
- รณรงค์ ให้ประชาชนลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

- ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบประมาณ  
เช่น  เทศบาล  ที่มีศักยภาพในการ
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ 

- จัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักร ในการ
ก า จั ด ข ย ะ ข อ ง ต า บ ล ไ ป ร่ ว ม
ด าเนินการกับท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะ  อบต. มี
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับจัดการ
ระบบก าจัดขยะ 

ร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงเพ่ือร่วมกัน
จัดการ  การบริ หารจัดการด้ าน
สภาพแวดล้อม 

ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวโน้มในอนาคต 
1 . จุ ด แ ข็ ง  
(STEENGTH) 

- ผู้น าชุมชน หน่วยงาน องค์กรของรัฐ
และเอกชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
แก้ ไ ขปัญหาร่ ว มกั น   มี ก า รจั ดท า
ประชาคมในชุมชน 
- มีระบบการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์
ด้ ว ย ร ะ บ บ ก ร ะจ า ย เ สี ย ง   ท า ใ ห้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว 
 

ในการพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เกิดการบูรณาการ 
จากทุกองค์กร  ประชาชนสามารถ
ตร ว จ สอบก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
หน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้ประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋ 
ในการพัฒนาในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยได้ประเมินจาก สภาพแวดล้อม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋   ได้แก่ นโยบายผู้บริหาร ความต้องการของชุมชน ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสิ่งอ านวยและเอ้ือต่อการพัฒนาของอ าเภอสุไหงปาดี  และ
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ นโยบายกลุ่มจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วิสัยทัศน์และนโยบายจังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋ ได้ดังนี ้
 

                จุดแข็ง 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกชุกตลอดปี เหมาะส าหรับท าการ

เกษตรกรรม เช่น ยางพารา ลองกอง เงาะ ทุเรียนฯลฯ 
2. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตท าให้ประชาชนสัญจรไปมาและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 
3. ประชาชนยึดหมั่นในหลักสอนศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมมี

ประชาชนเข้าร่วมจ านวนมาก 
                   4. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
           ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลริโกเ๋ป็นองค์กรขนาดกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่   รู้
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

2 . จุ ด อ่ อ น 
(WEAKNESS) 

การกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นท าให้มีภารกิจเพ่ิม
มากขึ้น วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่   ยั งมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจลงมาที่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เ พียงพอ     
จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3 . โ อ ก า ส 
(OPPORTUNITY) 

ด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ  
ได้แก่โครงการเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม   

ท าให้ท้องถิ่นเกิดการบริหารงานที่ดี  
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบให้
เกิดความโปร่งใส  ลดปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ 
 

4.ปัญหาอุปสรรคหรือ         
ข้อจ ากัด (THREAT) 

ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  
ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้
เข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บทบาทหน้าที่ของประชาชน 
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               จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
                องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  ได้วิเคราะห์ SWOT พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดอ่อน 
ดังนี้ 
         1. องค์การบริหารส่วนต าบลริโกเ๋ป็นองค์กรขนาดเล็ก รายได้น้อยงบประมาณมีจ ากัด 
         2. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีน้อยไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
         3. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง 
         4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ 
         5. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า                     
                  6. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่  เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจาก
ได้ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน 
                  7. ราคาพืชผลการเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
                  8.  เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด  และมอมเมาในอบายมุข 
 

               โอกาส   (Opportunities:  O) 
                1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
                ๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือ และอ่ืนๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
                ๓. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                ๔. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง  ตามที่
กฎหมาย   และระเบียบก าหนด 
                 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการร่วมกลุ่ม สร้างเครือข่าย ท าให้การติดต่อสื่อสาร ประสาน
และด าเนินงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
              ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threats :  T ) 
               1. องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋มีงบประมาณในการพัฒนาและการบริหารจัดการมีจ านวนจ ากัด 
               ๒. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
               ๓. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
               ๔. ความไม่สงบในพื้นท่ี/ความมั่นคง ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีหวาดระแวงและไม่ให้  
                  ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
               ๕. ค่าตอบแทนแรงงานในพ้ืนที่ต่ า ท าให้ราษฎรบางส่วนไปท างานยังประเทศ 
                   เพ่ือนบ้าน 
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แบบ ยท.๐๑ 
๐@Q@ ๐๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๖ ยุทธ) 
 
( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาริโก๋ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี ๓ ยุทธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 
 
( ยุทธสาตร์การ

พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวดั 

(มี ๗ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
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ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๗ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๗ ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 



๘๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

(มี ๙ แผน) 
 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๙ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน ๖๘ 
โครงการ 

จ านวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๐๙ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒ 
โครงการ 

 

จ านวน ๙ 
โครงการ 

 

จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๙ 

จ านวน ๑๐๙ 
โครงการ 

 



๘๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๑ 

 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรบัผดิชอบ

หลัก 
หน่วยงาน
สนบัสนนุ 

๑ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง ส านักปลัด 
 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง ส านักปลัด 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลัด 
 

๒ 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักปลัด 
 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
 

กองช่าง 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานความเข้มแข็ งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด การศึกษา 
 

การด าเนินงานอื่นๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
 

 การศึกษา 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การการศึกษา ส านักปลัด 
 

๓ 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป ส านักปลัด กองช่าง 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานความสงบภายใน ส านักปลัด กองช่าง 
 

๔ 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลง ทุน   พาณิ ชยก รรมและก าร
ท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

กองช่าง 
 

๕ 
ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลัด กองช่าง 
 

๖ 
ด้ า น ศิ ล ปะ  วั ฒนธ ร ร ม   จ า รี ต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 

กองการศึกษา 
 
กองช่าง 

กองช่าง 
 
ส านักปลัด 

๗ 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
แผนงานการศึกษา 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
การศึกษา 

 
ส านักปลัด 

รวม ๗ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน ๔ ส านัก/กอง  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



๘๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๒ 

 

                                                                                                                    บัญชีสรุปงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋
  

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโ 
 

๔.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
๔.2  แผนงานการเกษตร 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
   ๔ 
    ๓ 
 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
 

๑๖ 
   ๑๒ 

 
 

 
 
๔,๓๒๐,๐๐๐ 
๒๔๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐     ๒๘ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
                                                                                                        
 

แบบ ผ. ๐๑ 



๘๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๓ 

 

 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                        บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๖.2  แผนงานอุตสาหกรรมและยา 
๖.3  แผนงาน   
๖.4  แผนงาน 
๖.5  แผนงาน  

 

 
 
๓ 
๒ 
 
 

 

 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 

๑๒ 
๘ 

 
 
 
๑,๓๒๐,๐๐๐ 
๔,๘๐๐,๐๐๐ 
 
 

รวม ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐     ๑๙ ๖,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



๘๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๔ 

 

 
 

                                                                                                 บัญชีสรุปงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 
๗.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๗.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
๗.3  แผนงานการศึกษา  
 
  

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 

 

 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 

 

 
 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 

 

 
 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 
 

 

 
 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 

 
 
๔๐ 
๔ 
๔ 

 

 
 
 
 
 

๔,๘๘๐,๔๐๐ 
๓,๒๐๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

รวม ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๔๘ ๙,๒๘๐,๔๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑๖๒ ๑๖๘,๘๐๐,๑๐๐ ๑๓๘ ๑๑๔,๕๕๐,๑๐๐ ๘๘ ๖๒,๑๕๐,๐๐๐ ๗๐ ๓๕,๐๒๐,๐๐๐ ๔๔๗ ๓๖๒,๐๓๒,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๕ 



๘๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๕ 

 

 
                                                                                                                    บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋

  

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโ 
 

๔.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
๔.2  แผนงานการเกษตร 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
   ๔ 
    ๓ 
 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๔ 
๓ 
 

 

 
 
 
 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
 

๑๖ 
   ๑๒ 

 
 

 
 
๔,๓๒๐,๐๐๐ 
๒๔๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๔๐,๐๐๐     ๒๘ ๔,๕๖๐,๐๐๐ 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



๘๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๖ 

 

 
                                                                                                       
                                                                                                                        บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๖.2  แผนงานอุตสาหกรรมและยา 
๖.3  แผนงาน   
๖.4  แผนงาน 
๖.5  แผนงาน  

 

 
 
๓ 
๒ 
 
 

 

 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
๓ 
๒ 
 
 
 

 

 
 
 
๓๓๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 

๑๒ 
๘ 

 
 
 
๑,๓๒๐,๐๐๐ 
๔,๘๐๐,๐๐๐ 
 
 

รวม ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๒๐๐,๐๐๐     ๑๙ ๖,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



๘๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๗ 

 

 
 

                                                                                                                   บัญชีสรปุงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.256๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 
๗.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
๗.2  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 
๗.3  แผนงานการศึกษา  
 
  

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 

 

 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
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๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 

 

 
 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 
 
 
๑๐ 
๑ 
๑ 
 
 
 

 

 
 
 
 
๒,๒๒๐,๑๐๐ 
๘๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 

 
 
๔๐ 
๔ 
๔ 

 

 
 
 
 
 

๔,๘๘๐,๔๐๐ 
๓,๒๐๐,๐๐๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

 

รวม ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๑๒ ๓,๐๕๐,๑๐๐ ๔๘ ๙,๒๘๐,๔๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑๖๒ ๑๖๘,๘๐๐,๑๐๐ ๑๓๘ ๑๑๔,๕๕๐,๑๐๐ ๘๘ ๖๒,๑๕๐,๐๐๐ ๗๐ ๓๕,๐๒๐,๐๐๐ ๔๔๗ ๓๖๒,๐๓๒,๐๐๐ 

แบบ ผ. ๐๕ 



๘๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๘ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา: งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๑๖ สายไอรยือรา 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 
 

 

- - ๓,๓๘๐,๐๐
๐ 

๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๓๙สายเปาะจิเป็ง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑,๓๐๐,๐๐
๐ 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๘๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที๑่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๑๙ สายเมาะลง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป มา 
ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐๐ - - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๒๒  สายปีแย 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป มา 
ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ท 

- ๔๐๐,๐๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๐ - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป มา ได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้างศาลา 
ที่อ่านหนังสือ ภายใน
ส านักงาน อบต.ริโก ๋

เพื่อให้ประชาชนมีที่
อ่านหนังสือ 

โดยท าการก่อสร้างศาลาที่อ่าน
หนังสือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐ 
เมตร  

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐    - ศาลา ท่ี
อ่าน
หนังสือ
จ านวน ๑ 
หลัง 
 

ประชาชน 
มีที่อ่านหนังสือ 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๒๓ สายจากบ้านนีดา-
มะนอ  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- - ๓๒๐,๐๐๐๐ - - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพันาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกฬีาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการเสรมิผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ถนน สาย นธ.ถ ๖๘-๐๑๒  
สายจือแร-บาเละฮเีล 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป  
 มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการ เสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร 

- ๑,๗๕๐,๐๐๐ - - - ถนนเสรมิผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต คอนกรีต
เสรมิเหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

สามารถ
สัญจรไป  
มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๘ โครงการเสรมิผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ถนน สาย นธ.ถ ๖๘-๐๑๓  
สายบ้านก านัน 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
 มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการ เสริมผิวจราจรพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร 

-       - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐   - ถนนเสรมิผิวจราจร
พาราแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 
 

มีสามารถ
สัญจรไป  
มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ 
 

โครงการเสรมิผิวจราจร
พาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
ถนน สาย นธ.ถ ๖๘-๐๒๑  
สายบ้านซีกิน 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการ เสริมผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดผิว
จราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔
เมตร 

-       - ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ถนนเสรมิผิว
จราจรพารา
แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 
๑ เส้น 

มีสามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล.ถนน สาย นธ.ถ.
๖๘-๐๑๒จือแร- 
บาเละฮีเล หมู่ ๑ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๑๕๒ลึก ๑.๐๐ เมตร 
 

- - ๙๕๐,๐๐๐ - - คูระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล.พร้อมซ่อมแซม
ถนนสาย นธ.ถ ๖๘-๐๑๓
สายบ้านก านันหมู่ ๑ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๘๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร๒ 
ข้างทางพร้อมซ่อมแซมถนนแตก
ช ารุด 
 

- ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ - คูระบาย
น้ าจ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล.ภายในที่ท าการ
อบต.ริโก๋  หมู่ ๑ 
 

สามารถระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐
ลึก ๐.๔๐ เมตรท่อระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงปูายที่ท าการ 
 

- - ๘๐๐,๐๐๐ - - ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

อบต.มีคู
ระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
นรับผิด 
ชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.ถ.๖๘-
๐๒๘สายแป-ภูเขาโต๊ะโมะ
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  
 
 

 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนน
คอนกรี
ตเสริม
เหล็ก 
จ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๑๔ โครงการบุกเบิกถนนหิน
คลุกสายบ้านปะดอย—ิ
มัสยดิ หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการบุกเบิกถนนหินคลุก ขนาด
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๐๐เมตร  

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บุกเบิก
ถนนหิน
คลุก
เสรมิ
เหล็ก 
จ านวน 
๑ เส้น 

มถีนนหินคลุก 
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๖ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
นธ.ถ๖๘-๐๐๔ 
สายตะโล๊ะบูเกะ๊– 
ลาแลลูวัส หมู่ที่ ๒ 
 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
 ยาว  ๔๐๐ เมตรลึก ๐.๖๐ 
เมตร 
 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คูระบาย
น้ า
จ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ า นธ.ถ๖๘-๐๒๔ 
ช่วงจากสามแยกอาแว 
สาเมาะ-ลูโบะตารง หมู่ท่ี ๒ 
 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตรลึก ๐.๖๐ 
เมตร 
 

- - ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คูระบาย
น้ า
จ านวน 
๑ สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ า คสล. นธ.๖๘-
๐๒๔สายปอเนาะ-ลูโบะ
ตารง หมู่ที่ ๒ 
 

สามารถระบายน้ าได้
ไม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐
ลึก ๐.๕๐ เมตร 
 

- - ๙๘๐,๐๐๐ - - ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

.มีคูระบายน้ า
ที่สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 
. 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการบุกเบิกถนนหิน
คลุก สายไซมิง- 
เปาะเจะ๊เต็งหมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการบุกเบิกถนนหินคลุกกว้าง 
๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ผิวจราจรลง
หินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร 
 
 

 

- - ๑,๓๓๘,๐๐
๐ 

๑,๓๓๘,๐๐
๐ 

๑,๓๓๘,๐๐
๐ 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
และทางเชื่อมหลังคาคลุม  
ระหว่างอาคารเรียน ศพด.
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เด็กสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างซุม้ประตูขนาด ๔.๐๐ 
เมตร ยาว๖.๐๐ เมตรซุ้มและทางเช่ือม
หลงคาคลมุ ขนาด ๐.๑๕ เมตร 

- - - -       - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีก่อสร้างซุ้ม
ประตูและทาง
เชื่อมหลังคา
คลุม  สามารถ
สัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๙๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อใหป้ระชาชน
สามารถ ให้ห้อง
สาธารณะ 

โดยท าการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ ขนาดกว้าง ไม่น้อยกวา 
๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า
๖.๐๐ เมตร 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ห้องน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ 
หลัง 

ห้องน้ า
สาธารณะ 
จ านวน ๑ 
หลัง 
สามารถใช้ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อใหม้ีทัศนียภาพท่ี
สวยงามและมี
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขนาด สูง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐ 
เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้รับ
ประโยชน ์
 

มีทัศนียภาพที่
สวยงามและมี
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๒ 
 

โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านไซมิง 
(ต่อจากโครงการเดมิ) 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๑๔๘ เมตร 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๕๔ เมตร 
 
 

 

- ๒๗๐,๐๐๐     - -     - บุกเบิก
ถนน 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.สายบา้น
คอติบ-โรงท าน้ ายาง หมู่ 
๓ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า คสล.
ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร 
 

- - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๔ โครงการบุกเบิกถนนหิน
คลุก สายเปาะเดะนอ- 
บักรี หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการบุกเบิกถนนหินคลุก  ขนาด 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
ยกระดับสูง ๐.๕๐-๑.๐๐ เมตร ผวิจราจร
หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร 
 
 

 

- ๑,๘๐๐,๐
๐๐ 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐
๐ 

๑,๘๐๐,๐
๐๐ 

ถนนหิน
คลุก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย นธ.๖๘-
๐๕๖ สายกูโบร ์
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐๐ ๕๒๐,๐๐
๐ 

ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สาย นธ.๖๘-๐๕๖
สายเลียบคลอง
ชลประทาน  หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ 
เมตร  

- - ๗๐๐,๐๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐
๐ 

๗๐๐,๐๐
๐๐ 

ถนนหินคลุก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหิน
คลุก
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

กองช่าง 

๒๗ โครงการบุกเบิกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายรอมาน หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการบุกเบิกและก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร       
 

- ๓๑๐,๐๐๐๐ - - - ถนนหินคลุก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหิน
คลุก
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๘ โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
สายบ้านเปาะเต๊ะ 
มะย-ุเปาะจินาเซ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการบุกเบิกถนนหินคลุก  
ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๔๐ เมตร  

- - ๒๕๐,๐๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐๐ ๒๕๐,๐๐
๐๐ 

ถนนหิน
คลุก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุก
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๒๙ โครงการเสรมิผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน
สาย นธ.ถ.๖๘-๐๐๕ สายแยก 
อบต.-เปาะเจะเต็ง 
 (ช่วงโรงเรียนอนุศาสตร์) 
หมู่ที่ ๔ 
 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ไดส้ะดวก 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ 
ตารางเมตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ถนนแอส
ฟัลท์ติ
กคอนกรีต 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนหินคลุก
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๕ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบาเละ 
ฮิเลหมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร  

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย 
นธ.ถ๖๘-๐๐๓ สายกูวา 
-ลูโบะบาตู หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ถนน แอส
ฟัลท์ 
ติกคอน 
กรีตจ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนน แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนน
ประชาชน
สามารถสัญจรไป  
มา ได้สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายกโูบร–์
เปาะสเูด็งหมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 
ไป–มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร  

- - - - ๑,๓๐๐,๐๐๐ ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจร 
ไป – มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

๓๖ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก นธ.ถ.๖๘-
๐๓๙ สายเปาะจิเป็ง 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจร 
ไป–มา ได้สะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๑๘ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ -           - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถ
สัญจร 
ไป – มา ได้สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๗ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สาย นธ.ถ๖๘-๐๐๘ 
สายบาโง หมู๕่ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร 
 

- ๔๖๙,๙๐๐ - - - ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๓๘ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สาย นธ.ถ ๖๘-๐๐๘ 
สายสนามฟุตบอล 
หมู่๕ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
 

- - - ๙๕๐,๐๐๐ - ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

  

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๙ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล. สายมสัยิด-สาม
แยกบ้านตีเมาะ หมู่ ๕ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐เมตร  
 

- - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔๐ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล. สายสี่แยก-บ้าน 
ไซมี หมู่ ๕ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วมขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐เมตร  
 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๐๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร ์
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหม้ีความ
ปลอดภัยและความ
เรียบร้อย 

โดยท าการก่อสร้างรั้วกูโบร ์
 ขนาดสูง๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร  
 
 

 

- ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ - - รั้วกูโบร์ 
ยาว ๑๘๐ 
เมตร ๑
โครงการ 

เพื่อใหม้ีความ
ปลอดภัยและ
ความเรยีบร้อย 

กองช่าง 

๔๒ โครงการก่อสร้างศาลา 
กูโบร์ หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
ประกอบพิธีทาง
ศาสนา 

โดยท าการก่อสร้างศาลากูโบร์ ชนิด
เหล็กน้ าหนักเบา สามรถย้ายได้ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๓.๐๐ เมตร หนา  

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ศาลากู
โบร์
จ านวน ๑ 
หลัง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การประกอบพิธี
ทางศาสนา 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๓ โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมสาย นธ.ถ ๖๘-
๐๔๑สายไอร์ลูโบ๊ะ 
หมู่๖ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด
กว้าง ๑.๘๐ x๒.๑๐ เมตร ยาว 
๖.๐๐ เมตร(๑ช่องระบายน้ า) 
 

- - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล.สายมัสยดิ-ศาลา 
หมู่ที่ ๖ 
 
 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล.ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร ลึก๐.๕๐ เมตร 

-    - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

๑๒,๐๐๐,๐
๐๐ 

ครูะบายน้ า
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๑ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกฬีาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายมุบิน 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ท  
 
 

 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโต๊ะบลีา-คลอง  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

- - ๔๘๐,๐๐๐         -            - ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
จ านวน ๑ 
เส้น 

มีถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัมนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๗ 
 

โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร ์
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อใหม้ีความ
ปลอดภัยและความ
เรียบร้อย 

โดยท าการก่อสร้างรั้วกูโบร ์
 ขนาดสูง๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร  
 
 

 

- ๕๒๔,๐๐๐ - - - รั้วกูโบร ์
ยาว ๑๓๘ 
เมตร  
๑ โครงการ 

เพื่อใหม้ีความ
ปลอดภัยและ
ความเรยีบร้อย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกฬีาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔๘ โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมหน้าโรงเรียน 
ตาดีกา หมู๗่ 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

โดยท าการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด
กว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร 
จ านวน ๒ ช่อง 
 

- - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ท่อเหลี่ยม 
จ านวน ๑ 
แห่ง 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 

กองช่าง 

๔๙ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ าและปรับปรุง
ฝาระบายน้ า สาย
โรงเรียนตาดีกา 
หมู่๗ 
 

ในหมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าไดไ้ม่ท่วม
ขัง 

ขนาดกว้าง ๐.๕๐-๑.๐๐เมตร 
 ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
 

- - - ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ก่อสร้างคู
ระบาย  
จ านวน ๑ 
สาย 

ภายในหมู่บ้าน
คูระบายน้ าที่
สามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งปูายจราจร 
สัญญาญจราจร และแผง
กั้นทางจราจร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะ 

โดยท าการก่อสร้างและตดิตั้งปูายจราจร
ในต าบลรโิก ๋

- - ๔๐๐,๐๐๐
๐ 

๔๐๐,๐๐๐
๐ 

๔๐๐,๐๐๐๐ ติดตั้งปูาย
จราจร ฯ 
 

มีติดตั้งปูายจราจร 
สัญญาญจราจร 
และแผงกั้นทาง
จราจร 
 

กองช่าง 

๒ โครงการจดัท าปูายช่ือ
ถนน ปูายช่ือหมู่บ้าน 
ในต าบลรโิก ๋
หมู่ที่ ๑-หมู่ที่๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและการขับ
ขี่ยานพาหนะ 

โดยท าการจัดท าปูายจัดท าปูายชือ่ถนน 
ปูายช่ือหมู่บ้านในต าบลริโก ๋
 

- - ๓๐๐,๐๐๐
๐ 

๓๐๐,๐๐๐
๐ 

๓๐๐,๐๐๐๐ จัดท าปูาย
ช่ือถนน 
ปูายช่ือ
หมู่บ้าน 

มีปูายชื่อถนน 
ปูายช่ือหมู่บ้าน
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๕ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล ถนน
สาย นธ.ถ.๖๘-๐๐๑  
บาโงกือเต-ดอเฮะ 
หมู่ที่ ๑(เพิ่มเติม) 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๙ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- - ๖๗๕,๐๐๐
๐ 

๖๗๕,๐๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐
๐ 

ไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซ
ล่าเซล
จ านวน ๙ 
ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

๔ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล  
หมูที๑่ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๖ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- ๕๕๐,๐๐
๐๐ 

     - -     - ไฟฟูาแสง
สว่างชนิด 
โซล่าเซล
จ านวน 
 ๖ ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล สาย
เปาะเต๊ะบาโง ถนน สาย 
นธ.ถ.๖๘-๐๒๖  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๖ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- - ๔๕๐,๐๐๐
๐ 

๔๕๐,๐๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
๐ 

ไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซ
ล่าเซล
จ านวน ๖ 
ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

๖ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล สาย
ปอเนาะ ถนน สาย นธ.ถ.
๖๘-๐๒๔  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๖ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- - ๕๕๐,๐๐๐
๐ 

๕๕๐,๐๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐
๐ 

ไฟฟูาแสง
สว่างชนิด 
โซล่าเซล
จ านวน 
 ๖ ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล สาย
เปาะเต๊ะนะ ถนน สาย 
นธ.ถ.๖๘-๐๒๙  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๖ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- - ๔๕๐,๐๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
๐ 

ไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซ
ล่าเซล
จ านวน ๖ 
ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

๘ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซล  
สายปอเนาะ ถนนสาย 
นธ.ถ.๖๘-๐๒๔  
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่งชนิด
โซล่าเซลจ านวน ๖ ต้น ขนาดเสาสูง 
๖.๐๐ เมตร ขนาดไฟ ๓๐ วัตต ์
 

- - ๕๕๐,๐๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐
๐ 

ไฟฟูาแสง
สว่างชนิด 
โซล่าเซล
จ านวน 
 ๖ ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายเปาะเตะ๊นะ ถนน 
สาย นธ.ถ.๖๘-๐๒๙  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๐ ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน ๑ 
สาย 

มีไฟฟูาสว่าง 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายปอเนาะ ถนน สาย 
นธ.ถ.๖๘-๐๒๙  
หมู่ที่ ๒  

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐๐ ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน ๑ 
สาย 

มีไฟฟูาสว่าง 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๑๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๑ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สายเปาะเตะ๊บาโง 
 ถนน สาย นธ.ถ.๖๘-
๐๒๙ หมู่ที่ ๒  
 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา 
 

-  ๖๐๐,๐๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐๐ ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน ๑ 
สาย 

มีไฟฟูาสว่าง 
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋  3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.แผนงานการเคหะและชมุชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ริโก๋ (ศพด) 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โดยท าการปรับปรุงระบบไฟฟูา
เดิมเป็นไฟระบบ ๓ เฟส เพื่อ
รองรับกับการใช้กระแสไฟฟูาเพิม่
มากขึ้น 
 

- - ๓๐๐,๐๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐๐ ปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลริโก ๋
(ศพด) 

จัดใหม้ีแสง
สว่างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ า ถนน สายบ้าน 
ไซมิง-เปาะเจ๊ะเต็ง 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า
และไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
(สายดับ) 
 

- - ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ๘๐,๐๐๐๐ ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน ๑ 
สาย 

มีไฟฟูาสว่าง 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟูา
และตดิตั้งไฟฟูาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูารวมระยะทาง ๔๐๐ 
เมตร 
 

- - ๖๐๐,๐๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐๐ ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จ านวน ๑ 
สาย 

มีไฟฟูาสว่าง 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างชนิดโซลา่เซลล์  
สายกูโบร์ หมู่ที่ ๗ 
 

เพื่อจัดใหม้ีแสงสว่าง
ยามค่ าคืนและมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โดยท าการติดตั้งไฟฟูาแสงสวา่ง
ชนิดโซล่าเซลจ านวน ๔ ต้น ขนาด
เสาสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด 
ไฟ ๓๐ วัตต ์
 

 - ๓๐๐,๐๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐๐ ไฟฟูาแสง
สว่างชนิด 
โซล่าเซล
จ านวน 
 ๔ ต้น 

มีไฟฟูาสว่าง
ชนิดโซล่าเซล 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงาน อบต.ริโก ๋

เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนมาตดิต่อ
ราชการได้สะดวก 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ส านักงาน จ านนวน ๑ หลัง 

-- - ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ จ านนวน ๑ 
หลัง 

มสี านักงาน
เพื่อบริการ
ประชาชนได้
สะดวก 
 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๗ โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ริโก ๋

เพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนมาตดิต่อ
ราชการได้สะดวก 
 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ริโก ๋

- - ๑๒๐,๐๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐๐ จ านนวน ๑ 
หลัง 

เพื่อสะดวกใน
การบริการ
ประชาชน 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ โครงการปรับปรุงสนาม
หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.รโิก ๋

เพื่อใหศู้นย์พัฒนา
เด็กเล็กมีทัศนียภาพ
ทีสวยงานและความ
สะดวก 

ปรับปรุงและปลูกหญ้าใน
สนามหญ้า หน้าอาคารพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐๐ ปรับปรุงสนาม
จ านวน ๑แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทัศนียภาพ
ทีสวยงานและ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ริโก ๋

เพื่อให้มีอาคาร
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด
กว้าง ๑๐.๐๐เมตร ยาว๒๔ 
เมตร จ านวน ๔ ห้อง (ตาม
แบบท่ี อบต.ก านด) 

 - ๓,๕๐๐,๐๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐๐ อาคารเรียน
จ านวน ๑แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมอีาคารเรียน
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๔ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์กาพัฒนาของ อบต.ริโก๋๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

            
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
และทางเชื่อมหลังคาคลุม
ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ริโก ๋

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางระหว่าง
อาคารเรยีน 

ซุ้มประตู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตรและทาง
เชื่อมหลังคาคลุม ยาว ๕๐ 
เมตร 

- -  ๒๐๐,๐๐๐๐ - - ซุ้มประตูและ
ทางเช่ือมหลัง 
จ านวน ๑แห่ง 

เด็กนักเรียนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ระหว่างอาคาร
เรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

๒๑ โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ริโก ๋

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ริโก ๋

ปรัปรุงปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ริโก ๋

- - ๓๕๐,๐๐๐๐ - - ปรับปรุง
อาคาร 
จ านวน ๑แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทัศนียภาพ
ทีสวยงานและ
ความสะดวก 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๕ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋ :๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างประปา
แบบบาดาล 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการก่อสร้างประปาแบบ
บาดาล  
 
 

 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - ประปา
แบบ
บาดาล  
จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีประปาแบบ
บาดาล  
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๒ โครงการขยายเขตจ าหน่าย/
ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการขยายเขตจ าหน่าย
ประปาหมู่บ้าน 
 

 - ๓,๐๐๐,๐๐
๐   

๓,๐๐๐,๐๐๐   ๓,๐๐๐,๐๐
๐   

ขยายเขต
จ าหน่าย
ประปา
หมู่บ้าน 
จ านวน ๗ 
หมู่บ้าน 

มีประปา 
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๖ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋ :๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย 
 
 

 

-  ๔,๐๐๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐,๐๐๐   ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ฝาย 
จ านวน 
๑ แห่ง 

มีประปาแบบ
บาดาล  
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยท าการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝาย 
 

 - ๔,๐๐๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐,๐๐๐   ๔,๐๐๐,๐๐๐   ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ฝาย 
จ านวน 
๑ แห่ง 

มีประปา 
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๗ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนต าบลริโก ๋ - - ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีศักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ทักษะในการ 
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษากลุ่มสตร ี
ต าบลริโก ๋

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

ประชาชนต าบลริโก ๋ - - ๔๐๐,๐๐๐   
 

๔๐๐,๐๐๐   
 

๔๐๐,๐๐๐  ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ 
มีศักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน  

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ทักษะในการ 
ประกอบอาชีพ 
 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ 
ผู้ปวุยเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ให้สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ด้วยตนเอง 

ผู้ปุวยและผู้
ติดเชื้อเอดส์ใน

เขตพื้นท่ี
ต าบล 
ริโก ๋

๑๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

๒๐0,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลและท าการ
รักษา/อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ต าบล 

ริโก ๋
 

๕,4๐0,000 
 

๕,๕๐0,000 
 

๕,๖๐0,000 
 

๕,๗๐0,000 
 

๕,๘๐0,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๒๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๒๙ 

 

3 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้พิการให้มี
การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ต าบล 

ริโก ๋
 

๒,๐๐0,000 
 

๒,๐๐0,000 
 

๒,๐๐0,000 
 

๒,๐๐0,000 
 

๒,๐๐0,000 
 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงิน
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากได้รับเบีย้
ยังชีพ 
 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)  
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวันครบ  
5  หมู ่

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ

บริหารส่วน
ต าบลริโก ๋

๗๐๐,000 
 

๗๐๐,000 
 

๗๐๐,000 
 

๗๐๐,000 
 

๗๐๐,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 
อย่างพอเพียง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 5 
หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)   

เพื่อค่าจัดการเรียน
การสอน 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ

บริหารส่วน
ต าบลริโก ๋

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ 

เด็กมีค่าจดัการ
เรียนการสอน และ
ได้ท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก:๋ ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุนคา่ใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรยีน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน, ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)  

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา (ค่า
หนังสือ 
เรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน,  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
๒) เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 
 
 
 

เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ

บริหารส่วน
ต าบลริโก ๋

- ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ เด็กร้อยละ 
๑๐๐ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้ท า
กิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๒ 

 

 
๔ โครงการสนับสนุนคา่ใช่

จ่ายสถานศึกษา 
(โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) 
 

๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช่
จ่ายสถานศึกษา 
(โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร ฯ) 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของ 
อบต. ริโก ๋

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูและผู้ดูแล
เด็กมี
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๘๐ 

ครูมีความรู้ 
ความสามารถใน
การดูแลเด็กให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๓ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา 
 (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ริโก๋และ
โรงเรียนสังกัดส านักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ  
 5  หมู ่

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และนักเรียน 
สพฐ.ในต าบล 

ริโก ๋

๓,๐๐๐,000 
 

๓,๐๐๐,000 
 

๓,๐๐๐,000 
 

๓,๐๐๐,000 
 

๓,๐๐๐,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 
อย่างพอเพยีง 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
และได้รับ
สารอาหารครบ 
5 หมู ่

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๔ 

 

๖ ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.ในพื้นที่จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้เพื่อหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์
ของชาติ 
 
 
 

จัดหาสื่อการเรียน
ก า ร ส อ น เ ชิ ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ชาติ 
 
 
 

ค่า ใ ช้จ่ ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ข อ ง  อป ท . ใ น
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้
เพื่ อหาสื่ อการ
เรี ยนการสอน
เ ชิ งสัญลั กษณ์
ของชาติ 

 

๑0,000      
 
 

๑0,000      
 

๑0,000      
 

 

๑0,000      
 

๑0,000      
 

 

จ า น ว น สื่ อ
ก า ร เ รี ย น
การสอนเชิง
สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของชาติ 
 

 

นัก เ รี ยนมีสื่ อ
การเรียนการ
ส อ น เ ชิ ง
สั ญ ลั ก ษ ณ์
ของชาติ 
 

 

 

กอง 
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
อบต.ริโก ๋
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดร้่วมกันท า
กิจกรรม 

เด็กนักเรยีนและ
เยาวชน กล้าคิด 

และกลา้
แสดงออก 

๑2๐,000 
 

๑2๐,000 
 

๑2๐,000 
 

๑2๐,000 
 

๑2๐,000 
 

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนม ี
ความสามารถใน
การแสดงออก 

นักเรียนและ
เยาวชน กล้าคิด 
และกลา้
แสดงออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการมหกรรมวิชาการ 
ด้านศาสนาและสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการด้านศาสนา
และสบืสานประเพณี
ท้องถิ่น 

เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลริโก ๋

 ๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

๑๐๐,000 
 

ร้อยละ๘๐ของ
เยาวชนและ
ประชาชน 
มีความรูด้้าน
ศาสนาและสืบ
สานประเพรี
ท้องถิ่น 

มีความรู้กิจกรรม
วิชาการด้าน
ศาสนาและสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างสนามกีฬาประจ า
ต าบลริโก ๋

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อท่ีดิน
จ านวน ๑ แปลง 

- -  ๕,๐๐๐,000 
 

๕,๐๐๐,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ๘๐มสีถานท่ี
ออกก าลังกาย 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

๔ โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖ 

 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อท่ีดิน
จ านวน ๑ แปลง 

 ๕๐๐,00๐ ๕๐๐,000 
 

๕๐๐,000 
 

 
 

ประชาชนร้อย
ละ๘๐มสีถานท่ี
ออกก าลังกาย 

 

ประชาชนมี
สุขภาพ

พลานามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อท่ีดิน
จ านวน ๑ แปลง 

  ๖๐๐,000 
 

๖๐๐,000 
 

๖๐๐,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ๘๐มสีถานท่ี
ออกก าลังกาย 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

๖ โครงการถมดินลานกีฬา 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย 

ถมดินลานกีฬา
จ านวน ๑แปลง 
 

  ๖๐๐,000 
 

๖๐๐,000 
 

๖๐๐,000 
 

ประชาชนร้อย
ละ๘๐มสีถานท่ี
ออกก าลังกาย 
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัย
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านจือแร หมู่ที่ ๑ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๑ 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลการกรุ์
อานสามารถ
อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

 

๒ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านดอเฮะ หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๓ 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลการกรุ์
อานสามารถ
อ่านได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๓๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านบาลูกา  
หมู่ที่ ๔ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๔ 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลกุร์อาน
สามารถอ่านได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
กอง

การศึกษา 

๔ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านกูวา หมู่ที่ ๕ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๕ 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลกุร์อาน
สามารถอ่านได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
กอง

การศึกษา 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านก าปงบือแน 
หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๖ 

   
๔๐,๐๐๐ 

 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลกุร์อาน
สามารถอ่านได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

๖ โครงการส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน ประจ า
มัสยดิบ้านลาแลลูวสั 
 หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อส่งเสริมการสอน
คัมภีร์อลักุร์อาน 
ประจ ามสัยดิ 

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
มัสยดิ หมูที่ ๗ 

   
๒๐,๐๐๐ 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เรยีนอัลกุร์อาน
สามารถอ่านได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อลักุร์อาน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
กอง

การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิต าบลรโิก ๋
 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

เด็กนักเรยีน 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลริโก ๋

2๐๐,000 
 

2๐๐,000 
 

2๐๐,000 
 

2๐๐,000 
 

2๐๐,000 
 

ร้อยละ๘๐ของ
เด็กและเยาวชน
มีห่างไกลจากยา
เสพต ิ
 

เยาวชนและ
ประชาชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๒  
โครงการแก้ปญัหายาเสพ
ติด 

 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

อุดหนุน
งบประมาณให้ที
ท าการปกครอง
อ าเภอสไุหงปาด ี
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 

อุดหนุน
งบประมาณให้ที
ท าการปกครอง
อ าเภอสไุหงปาด ี
 

เยาวชนและ
ประชาชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๒ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที ่๑ 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๒ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๒ 

 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๓ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๓ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๓ 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๔ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๔ 

 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๕ 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๖ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๖ 

 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที ่๗ 

  
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 
๗,000 

 

 
๗,000 

 
 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๘ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๑ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๒ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๐ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๓ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๑ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๔ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๒ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๕ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๖ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๔ โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๗ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๔๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๔๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๑ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๖ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ม อ
ห มู่ บ้ า น ใ น พ ร ะ ร า ช
ประสงค์ หมู่ที่ ๒ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หมู่บ้าน หมูที่ ๒ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๗ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๓ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๘ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ม อ
ห มู่ บ้ า น ใ น พ ร ะ ร า ช
ประสงค์ หมู่ที่ ๔ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หมู่บ้าน หมูที่ ๔ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๑ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๕ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๒๐ โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ม อ
ห มู่ บ้ า น ใ น พ ร ะ ร า ช
ประสงค์ หมู่ที่ ๖ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี 

-อุ ด ห นุ น
งบ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หมู่บ้าน หมูที่ ๖ 

 
 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๑ โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพพลานามัยที่ด ี

-อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมูที่ ๗ 

  
๖,๕๐๐ 

 

 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

 
๖,๕๐๐ 

 
 

 
๖,๕๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

๒๒ โ ค ร ง ก า ร ก า ร แ พ ท ย์
ฉุกเฉินอบต.ริโก๋ 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย
พลานามัยที่ดี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โ ค ร ง ก า ร
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี
 

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ด ี

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๓ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
(FR) ของ อบต.ริโก ๋

เพื่อปูองกันและรักษา
รักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพย์สิน 

สมาชิก อปพร.
จ านวน 5๐ คน 

  
๕๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 ร้อยละ๘๐ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 
 

การเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆลดลง
ประชาชนมี
ความปลอดภยั 

ส านักปลดั 

๒๔ โ ค ร งกา รรณร งค์ แล ะ
ปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 
 
 

 

 

เ พื่ อ ปู อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ
ประจ าท้องถิ่น ตาม
มาตรฐานกรมควบคุม
โรค 

-หมู่บ้าน จ านวน 
๗ หมู่บ้าน 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 ร้อยละ๘๐ 
สามารถควบคุม
โรคตดิต่อ 
 

สามารถ
ควบคุมโรค
ระบาดในเขต
พื้นที่ อบต. 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั โรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อให้สัตว์เลี้ยง
ประเภทสุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชน,ผู้น า
ชุมชน,กรรมการ
หมู่บ้าน,แกนน า
สุขภาพและ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วม 
 

  
๓๐,๐๐๐ 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

สุนัขและแมวใน
เขต อบต ไดร้ับ
การฉีดวัคซีน 
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

เขตพื้นที่ อบต.
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

๒๖ 
 

โครงการส ารวจประชากร
สุนัขและแมว 

 

เพื่อส ารวจประชากร
สุนัขและแมว 

สุนัขและแมวใน
เขต อบต. 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 ร้อยละ๘๐ สุนัข
และแมวในเขต 
อบต.ไดร้ับการ 
ฉีดวัคซีน 
 

เขตพื้นที่ อบต.
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๕ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔เสริมสรา้งสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในพื้นที่ต าบล 
ริโก ๋

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐จ านวนผู้
มาร่วมประชาคม
สามารถโครงการให้ 
อบต. 

อบต.มีแผนพัฒนา 
มาจากสภาพปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
 

ส านักปลดั 

๒ โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของ อบต.ริโก ๋

เพื่อจัดการเลือกตั้ง/
ผู้บริหารอบตและ
สมาชิก อบต. 
 

จัดเลือกตั้ง/สมาชิก อบต. 
ผู้บริหาร อบต 

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดการเลือกตั้งได้
อย่างถูกตอ้ง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๖ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการซักซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- เพื่อให้อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร)มีความพร้อมใน
การบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

- 1๐
0,000 

 

1๐
0,000 

 

1๐
0,000 

 

1๐
0,000 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ  
อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครปูอง
ภัยฝายพลเรือนมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท ี

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัระเบียบและ
รักษาความสงบในต าบล 
ริโก ๋

-เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชน มี
ความตื่นตัวในการรักษา
ความสงบในชุมชน 
 

-ส่งเสรมิการด าเนินงาน
รักษาความสงบภายใน 

- ๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการรักษา
ความสงบในชุมชน 
 

ประชาชนม ี
ความตื่นตัวในการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการซักซ้อมแผน
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

- เพื่อให้อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร)มีความพร้อมใน
การบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซักซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

 

- ๕0,000 
 

 

๕0,000 
 

 

๕0,000 
 

 

๕0,000 
 ร้อยละ ๘๐ ของ  

อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

อาสาสมัครปูอง
ภัยฝายพลเรือนมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 

 

ส านักปลดั 

๔ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนหลักสูตรต่างๆ
ของ (อปพร.) 
และทีม OTOS 

- เพื่อให้อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร)มีความพร้อมใน
การบรรเทาสาธารณภัย 

-จัดฝึกอบรม(อปพร) 
ในหลักสูตรต่างๆ 

- ๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่
ด าเนินการ 

อาสาสมัครปูอง
ภัยฝายพลเรือนมี
ความพร้อมในการ
ปฎิบัติหน้าท่ี 
 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕  

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ อปพร. 

- เพื่อให้อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร)มีความ
พร้อมในการบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรม(อปพร) 
และทัศนศึกษานอก
สถานท่ี 

- ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
ร้อยละ ๘๐ ของ  
อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครปูอง
ภัยฝายพลเรือนมี
ความพร้อมในการ
ปฎิบัติหน้าท่ี 
 

 

 

ส านัก 
ปลัด 
อบต 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๕๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๕๙ 

 

๖ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยให้แก่ครู
และนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ประชาชนในต าบลริโก ๋

- เพื่อใหค้รูและ
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ประชาชนเตรยีม
รับมือกับเหตุการณ์
ต่างท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

-จัดฝึกอบรมครูและ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและประชาชน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และประชาชนในต าบล 
ริโก ๋
 
 

- ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 
 

๑๐0,000 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ 
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ประชาชนเตรยีม
รับมือกับเหตุการณ์
ต่างท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ครูและนักเรียน
และประชาชนมี
ความพร้อมในการ
รับมือกับ
เหตุการณ์ตา่งๆที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ส านัก 
ปลัดอบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๐ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชมุชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานสร้างการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 
 

๗ 

 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ และใน
โอกาสงานต่างๆ  

- เพื่อใหปู้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
และในโอกาสงาน
ต่างๆ  
 

-เพื่อลดอุบัติเหตุและ 
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
และในโอกาสงานต่างๆ 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

 

๕0,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ  
อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของ  
อปพร.สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
ปลัด .อบต. 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๑ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔เสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิยกรรมและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
แผนงานการเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการจดัท าปูายช่ือ
ถนน ปูายช่ือหมู่บ้านใน
เขตต าบลริโก ๋
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สะดวกในการด าเนิน
เดินทางของ
ประชาชน 

จัดท าปูายชื่อถนน ปูายช่ือ
หมู่บ้าน ในต าบลริโก ๋

- - ๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

กองช่าง 

๒ โครงการติดตั้งปูายทาง
หลวงท้องถิ่น อบต.ริโก ๋
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สะดวกในการด าเนิน
เดินทางของ
ประชาชน 

ติดตั้งปูายทางหลวง
ท้องถิ่น ต าบลริโก ๋
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ 

 
- - ร้อยละ ๘๐ของ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๒ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการส่งเสริมการ 
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรูใน
การท าปุ๋ยชีวภาพ 

-อบรมการจดัท าปุ๋ย
ชีวภาพ  

- - ๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีความรู้
ในการจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

ประชาชนมีความรู้
ในการจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก 
 
 

เพื่อให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ ์

-จัดโครงการปลูกหญ้า
แฝกในต าบลริโก ๋

- - ๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนมีความรู้
ในการปลูกหญา้แฝก 
 
 

ประชาชนมีความรู ้
ในการปลูกหญา้
แฝก 
 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓พัมนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการรณรงค์การ
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม และการ
บ ารุงรักษาพันธ์ไม้ 

เ พื่ อ ใ ห้ ต า บ ล ริ โ ก๋ มี
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี  มี
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว ย ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก
ท าลาย 

จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้อม และการ
บ า รุ ง รั ก ษ า พั น ธ์ ไ ม้
จ านวน ๑ ครั้ง 

- - ๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ 

ส านักปลดั 

๒ 

โ ค ร งก า รอนุ รั กษ์ ปุ า
ชุมชน 

 
- เพื่อให้ต าบลริโก๋มี
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ธรรมชาติที่สวยงาม 
 

- จัดกิจกรรมจ านวน ๑  
ครั้ง/ปี 

- -  
๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ต าบลริโก๋มี
สภาพแวดล้อม
และธรรมชาติที่
สวยงาม 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัมนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอบต.ริโก๋ และริม
ถนนในเขตต าบลริโก๋ 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ในต าบล
มีสภาพที่สวยงาม 

ปรับปรุ งภูมิทัศน์บริ เ วณ
อบต.ริโก๋ และริมถนนในเขต
ต าบลริโก๋ 

- - ๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

๓๐0,000 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อให้ภูมิทัศน์
ในต าบลมสีภาพ
ที่สวยงาม 
 

ส านักปลดั 

 
 
 

๒ 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
กูโบร์บ้านดอเฮะ หมู่ที่ ๓ 

 
 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กูโบร์บ้านดอเฮะ 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์กูโบร์ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
๖๐0,000 
 

 

 
 

๖๐0,000 
 

 

 
 

๖๐0,000 
 

 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จ านวน ๑ แห่ง 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ กูโบร์ ให้
สภาพสวยงาน
และมั่นคง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ  สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุ ม ารี 
(อพ.สธ) 

เ พื่ อ ใ ห้ ต า บ ล ริ โ ก๋ มี
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี  มี
ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว ย ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูก
ท าลาย 

จัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธ์พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี

- - ๒๐,๐๐๐ 

 
 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

ร้อยละ ๘๐ของ
ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- ประชาชนมจีิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔เสริมสรา้งสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.
ยุทธศา
สตร ์

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โ ค ร ง ก า ร ร อ ม ฎ อ น
เสริมสร้างสันติสุขต าบล 
ริโก ๋

-เพื่อสร้ างความรู้ความ
เข้าใจตามหลักศาสนาที่
ถูกต้องตามหลักศาสนา 
 

-ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลริโก ๋

๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ๘0,000 ร้อยละ ๘๐ 
ประชาชนความรู้
สามารถปฏบิัติตน
ในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
คุณธรรมจริยธรรม
ได้อย่างถูกต้อง 

กอง 
การศึกษา 

๒  

 

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร
สอนอัล-กุรอาน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
พัฒนาทักษะการอ่านอัล- 
กุรอานให้มีประสิทธิภา 

-ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เยาวชนในต าบลริโก๋ 

 
 
1๕
0,000 

 

 
 
1๕
0,000 

 

 
 
1๕
0,000 

 

 
 
1๕0,000 

 

 
 
1๕0,000 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่านอัล-กุ
รอานได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้ เ รี ยนสามารถ
พัฒนาทักษะการ
อ่ านอั ล -กุ รอาน 
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
จังหวัดที่ ๔เสริมสร้างสันติสขุในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการมหกรรมวิชาการ
สานสมัพันธ์สู่ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการประสานความ
สมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรและสถาบัน
สังคม 

นักเรียน ครู 
ปกครองใน
พื้นที่ต าบลรโิก ๋

 
๖0,000 

 

 
๖0,000 
 

 
๖0,000 

 

 
๖0,000 
 

 
๖0,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม มี
ความสัมพันธ ์อันด ี

เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง
ชุ ม ช น  อ ย่ า ง
เหมาะสมและทั่วถึง 

กอง 
การศึกษา 

๔ โครงการสายใยรัก สายใย
ผูกพัน.........ต าบลริโก ๋

เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 
เข้ า ใจสั งคมตลอดจนมี
ทักษะชีวิต 
 

เด็ก เยาวชน 
และผูป้กครอง 
ในต าบลรโิก ๋

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 

 

๕0,000 
 
 

๕0,000 
 

 

๕0,000 
 

 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีเข้าใจผู้อื่น เข้าใจ
สั งคมตลอดจนมี
ทักษะชีวิต 
 

- เด็กและเยาวชนมี

ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ มี
กิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการด้าน
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย 
และจิตใจ 
 

กอง 
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔เสริมสรา้งสันติสุขในพ้ืนที่ 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.ริโก๋ คัพ 
 
 

-เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงแลพลานามยัที่ด ี

ประชาชนและ
เยาวชนใน
พื้นที่ต าบลรโิก ๋

 
๒00,000 
 
 

 

 
๒00,000 

 
 

 
๒00,000 
 
 

 
๒00,000 
 

 
 

 
๒00,000 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
ของผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
มี สุ ข ภ า พ
แข็งแรง 

-เพื่อให้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
และมีความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 

๖ โครงการส่งเสริมต้อนรับปี
ฮิจเราะห์ศักราช 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมทาง
ศาสนาอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนและ
เยาวชนใน
พื้นที่ต าบลรโิก ๋
จ านวน ๑
ครั้ง/ป ี

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

๖0,000 
 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
ของผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ทางศาสนาอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๖๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๖๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๗ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
ของ อบต. 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ขึ้น 

จัดท าแผนที่ภาษี
ของ อบต. 

- - 5๐0,000 
 

5๐0,000 
 

5๐0,000 
 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

การจัดเก็บภาษี
ของต าบลมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๒ โครงการจัดอบรมและ
ทั ศ น ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง
พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
พนักงานจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
กลุ่มแม่บ้าน ผู้น าศาสนา
และกลุ่มเยาวชน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
อบต. ให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร 
สมาชิก อบต. กลุ่ม
แม่บ้าน ผู้น าศาสนา
และกลุ่มเยาวชน 
 

 
๔50,000 
 
 

 

 
๔50,000 
 
 

 
๔50,000 
 
 

 

 
๔50,000 
 
 

 
๔50,000 
 
 

อบต. มประสิทธิ
ภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

อ บ ต .  มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อ เ ผยแพร่ ข้ อมู ล
ข่าวสารและวิธีการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ เทศบาลปะลุร,ู 
อบต.กาวะ.อบต.สุไหง
ปาด,ีอบต.ปะลุร ู

๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ๑๕,๔๕๐ ร้อย๘๐ ของ
ผู้ใช้บริการศูนยฯ์ 

เพื่อเป็น
สถานท่ีกลาง
สะดวกแก่
ประชาชนใน
เข้าถึงบริการ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 

๔ 

 
โ ค ร ง อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล
ส าหรับเจ้าหน้าที่ อบต.ริโก๋ 
 
 

เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
พนั กงาน ให้ท า ง าน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพนักงานส่วน
ท้องถิ่น,พนักงานจ้าง 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

๑๐0,000 
 

 

 
 
 
๑๐0,000 
 

 
 
 
๑๐0,000 
 

 
 
จ านวน ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 
 

น าความรู้ที
ได้มาพัฒนา
ในการท างาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๑ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐาน 
หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิ บั ติ ง านตาม  พรบ .
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

เ พื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้ 
พนักงานข้ าราชการ ,
พ นั ก ง า น จ้ า ง แ ล ะ
ประชาชนท่ัวไป 

จั ด อบ ร ม พนั ก ง า น
ข้าราชการ ,พนักงาน
จ้ า งและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

 
 

 

 
 

 
๑๐0,000 

 
๑๐0,000 
 
 

 
๑๐0,000 
 
 

จ านวน ผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

น าความรู้ที
ได้มาพัฒนามา
พัฒนา 

 ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๒ 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

- เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนสามารถปฏิบัติ
ต า ม ห ลั ก ศ า ส น า ที่
ถูกต้อง 

ประชาชนและเยาวชน
ในต าบลรโิก ๋

๘0,000 
 

๘0,000 
 

๘0,000 
 

๘0,000 
 

๘0,000 
 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐ 
ป ร ะ ช า ช น คว า ม รู้
สามารถปฏิบัติตนใน
สังคมได้อย่างถูกต้อง 
 

สามารถสามารถ
ปฏิบัติตามหลกั
ศาสนาที่ถูกต้อง 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

 
 
 ๒ 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ (นอกสถานท่ี) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ อให้บุคลากร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

 
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก  อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลริโก๋ 
 

 
๖0,000 
 

 

 
๖0,000 
 

 
๖0,000 
 

 
๖0,000 
 

 
๖0,000 
 

ร้อยละ ๘๐ นักเรียน 
ศพด.อบต.ริโก๋ สาม
รถน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

สามารถน าความรู้
ที่ได้จากการอบรม
มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลกัธรรมภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋: ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โ คร งการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศี ก ษ า  มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา อบต. 
ริโก๋ 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

๗0,000 
 

ร้อยละ ๘๐ ของครู
บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา อบต. 
ริ โ ก๋ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ครูบุคลากรทาง
การศึกษา อบต. 
ริ โ ก๋ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

 
 

๒ โครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูด้แูลเด็ก 

 
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดแูล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ริโก๋ 

 
 
๒0,000 
 

 

 
 
๒0,000 
 

 
 
๒0,000 
 

 
 
๒0,000 
 

 
 
๒0,000 
 

ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๐  ข อ ง
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก แ ล ะ ค รู
ผู้ดูแลเด็กอบต. 
ริ โ ก๋ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 

ผู้ดูแลเด็กและครู
ผู้ดูแลเด็กอบต. 
ริ โ ก๋ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสรมิสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ริโก๋  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบูเกะ๊ปูลา-บาตูบรือแน  
หมู่ที่ 1-หมู่ที่7 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 
 
 

- - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ถนนจ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 

อบต.ริโก ๋

๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สาย กูวา-กาวะ นธ.ถ.๖๘-๐๐๖ 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ของประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖,๐๐๐ เมตร 
 
 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ถนนจ านวน 
๑ เส้น 

มีถนนท่ี
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
สะดวก 
 

อบต.ริโก ๋

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๗๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๕ 

 

 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับ ผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดหาตูเ้ย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จ านวน 
๑ หลังโดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ  

- - ๑๔,๗๐๐ - - 
ส านัก 

งานปลัด 
 

๒ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาที่กันรถส าหรับใช้ที่ปูอมยาม - ๑๐๐,๐๐๐ -      - - ส านัก 
งานปลัด 

 
  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๗๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๖ 

 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง ส าหรบัใช้ใน
ส านักงาน อบต.ริโก ๋

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ส านัก 
งานปลัด 

 
๔ แผนงานการศึกษา 

-งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านัก
ง่าน 

เพื่อจัดหาเรื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว ๓๐ 
แผ่นต่อนาท ี

-  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ - กองการศึกษา 

 รวม - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๔,๗๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ -  
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



๑๗๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๗ 

 

 
 

บัญชีสรุปงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๔ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานการเคหะและชุมชน 
1.3  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 

     - 
     - 

- 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 

๑๐ 
๑๐ 
๑ 
 

 
 
 
 

๙,๓๐๓,๙๐๐ 
      ๕๕๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔๓ 
๒๐ 
๓ 
 

 
 
 
 

๔๒,๒๓๑,๐๐๐ 
๑๒,๓๔๕,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๔๓ 
๑๘ 
๓ 

 
 
 
- 

๔๒,๒๓๑,๐๐๐ 
๑๒,๓๔๕,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔๓ 
๑๘ 
๓ 

 
 
 
 
๔๒,๒๓๑,๐๐๐ 
๑๒,๓๔๕,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑๓๙ 
๖๖ 
๑๐ 

 
 
 
 

๑๓๙,๙๖๖,๙๐๐ 
๓๗,๕๙๔,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม - - ๒๑ ๑๐,๒๕๓,๙๐๐   ๖๖   ๖๕,๖๗๖,๐๐๐      ๖๖  ๖๕,๖๗๖,๐๐๐   ๖๖ ๖๕,๖๗๖,๐๐๐ ๒๑๕ ๒๑๐,๙๖๐,๙๐๐ 

 

 
 
 



๑๗๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๘ 

 

 

                                                                                                                                                                                                              
บัญชีสรุปงบประมาณ                                                                   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๔ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2  แผนงานงบกลาง 
1.3  แผนงานการศึกษา 
1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 
๑.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
๒ 
๓ 
๔ 
๑ 
- 
๑ 

 
 
 
๒๓๐,๐๐๐ 
๗,๕๐๐,๐๐๐ 
๓,๖๕๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
- 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
  
 ๒ 

๓ 
๕ 
๓ 
๖ 
๒๕ 

 
 
 
 
๒๓๐,๐๐๐ 
๗,๗๐๐,๐๐๐ 
๓,๘๖๐,๐๐๐ 
๗๒๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๒ 
๓ 
๕ 
๓ 
๖ 
๒๕ 

 
 
 
 
๙๐๐,๐๐๐ 
๗,๘๐๐,๐๐๐ 
๓,๘๖๐,๐๐๐ 
๗๒๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒ 
๓ 
๕ 
๓ 
๖ 
๒๕ 

 
 
 
 
๙๐๐,๐๐๐ 
๗,๙๐๐,๐๐๐ 
๓,๘๖๐,๐๐๐ 
๗๒๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๒ 
๓ 
๕ 
๓ 
๖ 
๒๕ 
 

 
 
 
 
๙๐๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ 
๓,๘๖๐,๐๐๐ 
๗๒๐,๐๐๐ 
๑๔๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
๑๐ 
๑๕ 
๒๔ 
๑๓ 
๒๔ 
๑๐๑ 

 
 
 
 
๒,๙๓๐,๐๐๐ 
๓๘,๙๐๐,๐๐๐ 
๑๙,๐๙๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๕๖๐,๐๐๐ 
๑,๘๔๐,๐๐๐ 

รวม    ๑๑ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๔ ๑๓,๐๖๐,๐๐๐ ๔๔   ๑๓,๐๖๐,๐๐๐      ๔๔ ๑๓,๐๖๐,๐๐๐  ๔๔ ๑๓,๒๘๐,๐๐๐ ๑๘๗ ๖๖,๓๒๐,๐๐๐ 

 

  
 



๑๗๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๗๙ 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

บัญชีสรุปงบประมาณ                                                                   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๔ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
๓.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

 
 
 

     ๑ 
     - 

 
 
 
 

 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒ 
๖ 
 

 
 
 
 

๕๑๕,๐๐๐ 
      ๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒ 
๖ 
 

 
 

 
 

๕๑๕,๐๐๐ 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
๖ 
 
 

 
 
 
- 

๕๑๕,๐๐๐ 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒ 
๖ 
 
 

 
 
 
 
๕๑๕,๐๐๐ 
๓๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๙ 
๒๔ 
 

 
 
 
 

๒,๐๗๕,๐๐๐ 
๑,๔๘๐,๐๐๐ 
 

รวม ๑ ๑๕,๐๐๐ ๘ ๘๘๕,๐๐๐  ๘  ๘๘๕,๐๐๐      ๘   ๘๘๕,๐๐๐   ๘ ๘๘๕,๐๐๐ ๓๓ ๓,๕๕๕,๐๐๐ 

 



๑๘๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๐ 

 

 
 

               
 

                                                                                                                                                                                                                                   
บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

๔. ด้านการพัฒนาการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 
๔.1  แผนงานการเคหะและชุมชน 
๔.2  แผนงานการเกษตร 

 

 
 
 

     - 
     - 

- 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
    - 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
๒ 
 

 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๒ 
๒ 

 
 
 
- 

๖๐๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๒ 
๒ 
 

 
 
 
 
๖๐๐,๐๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
๖ 
๖๖ 
๑๐ 

 
 
 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ 
๓๗,๕๙๔,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม - - - -   ๔   ๖๓๕,๐๐๐     ๔    ๖๓๕,๐๐๐   ๔ ๖๓๕,๐๐๐ ๑๒ ๑,๙๐๕,๐๐๐ 

 



๑๘๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                       
บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ด้านการพัฒนาการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 
๕.1  แผนงานการเคหะและชุมชน 
๕.2  แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

     - 
     - 

- 
 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
    - 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

๒ 
๓ 
 

 
 
 
 

๙๐๐,๐๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๒ 
๓ 

 
 
 
- 

๙๐๐,๐๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๒ 
๓ 
 

 
 
 
 
๙๐๐,๐๐๐ 
๒๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
๖ 
๙ 
 

 
 
 
 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
๖๖๐,๐๐๐ 
 

รวม - - - -   ๕   ๑๑,๒๐๐,๐๐๐     ๕ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐   ๕ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๓,๓๖๐,๐๐๐ 

 
 
                                                                                                                                                                                                                          



๑๘๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๒ 

 

                                                                                                                                                                                                              
 บัญชีสรุปงบประมาณ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ด้านการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ 
๖.1แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

๖ 
      

 
 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

 
 

๖ 
 

 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 

๖ 
 

 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
๓๖ 

 
 

 
 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม 
๖ 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

  ๖ 
 

  ๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

 ๖ 
  

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๓๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 



๑๘๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๓ 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 

บัญชีสรุปงบประมาณ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิ
บาล 
 
๗.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๗.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 
๗.3  แผนงานการเกษตร 

 

 
 

๒ 
๒ 
๒ 

 
 
๔๖๕,๔๕๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
๒ 
๒ 

     ๒ 

 
 
 
 
 

๔๖๕,๔๕๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
๕ 
๒ 
๒ 

 
 
 
 

 
๑,๑๑๕,๔๕๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕ 
๒ 
๒ 

 
 
 

 
 
๑,๑๑๕,๔๕๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๕ 
๑๐ 
๒ 

 
 
 

 
 
๑,๑๑๕,๔๕๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 
๙๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
 
๑๙ 
๑๘ 
๑๐ 

 
 
 

 
 
๔,๒๗๗,๒๕๐ 
๑,๐๘๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 

รวม ๖ ๖๗๕,๔๕๐ ๖ ๖๗๕,๔๕๐   ๙   ๑,๓๒๕,๔๕๐   ๙   ๑,๓๒๕,๔๕๐   ๙   ๑,๓๒๕,๔๕๐ ๔๗ ๕,๘๐๗,๒๕๐ 

 
 
 



๑๘๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๔ 

 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                             
 

บัญชีสรุปงบประมาณ (ผ๐๒/๑) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
๗.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
๒ 
 
 

 
 
 
 

 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 

๒ 
 

 
 
 

 
 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 

๒ 
 

 
 
 

 
 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
 
๖ 
 

 
 
 

 
 
๔๕๐,๐๐๐ 
 

รวม       ๒   ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๒   ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๒   ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐ 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           
            



๑๘๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๕ 

 

 

                                                                                                                                                                                             
บัญชีสรุปงบประมาณ (  ผ๐๓)                                                                                                                                                                                                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.256๑ – พ.ศ.25๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลริโก ๋

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  256๑ ปี  256๒ ปี  256๓ ปี  256๔ ปี  256๕ รวม  ๕  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
       (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓.แผนงานการศึกษา 

 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
๑ 
- 

 
 
 
 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 

 
 
 
 

 
๒ 
- 
๑ 

 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒ 
- 

      ๑ 

 
 
 

 
 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 
        - 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒ 
- 

    - 

 
 
 

 
 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 
       - 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
๖ 
- 
๒ 

 
 
 

 
 
๔๕๐,๐๐๐ 
     - 
๖๐๐,๐๐๐ 
 

รวม        ๑ ๑๐๐,๐๐๐   ๓   ๑,๖๕๐,๐๐๐   ๓   ๑,๖๕๐,๐๐๐   ๒   ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐ 
 

 



๑๘๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๖ 

 

ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 

 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๑๘๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๗ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๘ 

 

           แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเด็น... 



๑๘๙ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๘๙ 

 

 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 

ประเด็น... 



๑๙๐ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๐ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 



๑๙๑ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๑ 

 

 
 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 



๑๙๒ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๒ 

 

 
 
 
 
 
โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๓ 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๔ 

 

 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ  และงบประมาณจากเงิน
สะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท. 

 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



๑๙๕ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๕ 

 

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 

 
 
 



๑๙๖ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๖ 

 

 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว
ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การ
รักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาค
เรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มี
การเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  
ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



๑๙๗ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร. ๐๘๓-๕๓๐๙๗๗ หนา้ ๑๙๗ 

 

 
 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
พ.ศ.๒๕๖๔ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ ข้อ ๑๗ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น 

 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๗ (๔) และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                                                                
(นายบุคอรีย์  แมทาลง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลริโก๋ 
 
 

 


